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HOOFDSTUK I.

HET KERKELIJK GEZANG IN NEDERLAND VOOR DE HERVORMING.

Wie aan de vaderlandsche kerk voor de hervorming alle

liefde voor het christelijk gezang wil ontzeggen , maakt zich

aan eene groote dwaling schuldig. Het voorbeeld van den

Heer, die in den laatsten avond zijns aardschen levens met

zijne jongeren het hallel zong, (Matth. XXVI: 30.) zoo wel

als het woord der apostelen , hetwelk de geloovigen opriep

tot het aanheffen van psalmen , lofzangen en geestelijke liede-

ren, (Efes. V: 17 en Col. III: 16.) stond den eersten Euan-

geliepredikers in deze oorden helder voor den geest. De Kerk

van Rome, tot welke zy in de naauwste betrekking waren

geplaatst, had immers van hare gehoorzaamheid aan dit Euan-

gelische voorschrift de duidelijkste bewijzen gegeven. Was

de liefde, die Israël had gekoesterd voor zijne psalmen, niet

terstond overgegaan op hen, die Jezus als den Christus had-

den aangenomen? De beroemde Hilarius (bisschop van Poitiers

van 350 tot 368) had gedurende zijne ballingschap in het Oosten,

van zijne tegenstanders, de Arianen geleerd, dat het gezang een

uitstekend geschikt middel was om aan geliefde godsdienstige

denkbeelden ingang te verschaffen , en de liederen , die hy met

zulk een doel, by zijnen terugkeer, aan zijne gemeente schonk,

werden met blijdschap aangenomen. Met nog schitterender
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2 HET KERKELIJK GEZANG VOOR DE HERVORMING.

gevolg zag Ambrosius (f 397) zijnen arbeid gekroond, als

hy, onder de vervolgingen der Ariaansche keizerin Justina,

by de geloovigen te Milaan , in navolging der Oostersche

kerk , beurtzangen zocht in te voeren. Verscheidene gezangen

werden er deor hem gemaakt, die door hunnen eenvoud en

echt christelijken geest aldra zeer werden geliefd. Ten be-

wijze daarvan dient ook onder andere de menigte van liederen,

die door verschillende latere dichters naar het voorbeeld der

zijne werden geschreven en onder den naam van Ambrosiaan-

sche hymnen beroemd zijn geworden. Aan wien is onder

deze het heerlijke Te Deum onbekend? Maar niet minder

groot dan in het dichterlijke gedeelte des gezangs zijn ook

de verdiensten van den uitstekenden kerkvader ten aanzien

van het toonkunstige deel. 1) Het eenvoudige , aan geene

regelen onderworpene zingen van zijnen tijd kon hem niet

bevredigen. Hy schroomde niet de hulp der Grieksche kunst

in te roepen ter verbetering van het heilige gezang, hetwelk

tot heden toe zich van al wat eenigzins naar knust zweemde,

al te ver verwijderd had gehouden. Echter zorgde hy hierby

met allen ernst, dat de Heidensche muzyk, die slechts de

/.innen streelde, uit het christelijk heiligdom werd geweerd.

Van de bestaande toonsoorten ^ntudi) nam hy er vier over : de

dorische, frygisehe , lydische en mixolydisehe, die hy niet

den naam van eerste, tweede, derde en vierde toonsoort be-

stempelde.

Alzoo zou hy krachtige en reine inelodiën in Int leven roe-

pen, waarliy de vereiselite waardigheid en eenvoud zorgvuldig

werden in acht genomen. Door den bisschop van Rome, l>a-

masua (f384) gesteund, werd liet Ambrosiaansche gezang eersi

te Milaan ingevoerd en aldra aan de geheele VYestersche kerk

geschonken. In de heiligdommen wisselden nu alom de stem-

men der gemeenteleden elkander at' tot het verheerlijken van

den Allerhoogste en zijnen eengeborenen Zoon.
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Mannen als Augustinus, Bisschop van Hippo (f 430),

Coelius Sedulius uit Ierland (f 450), Aurelius Prudentius

Clemens uit Spanje (f 405), Ennodius , Bisschop van Pavia

(f 521), Fortunatus, Bisschop van Poitiers (f 600), en vele

anderen voorzagen door de voortbrengselen van hun dichter-

lijk talent in de behoefte der gemeente aan liederen. Het

waren deze gezangen die in het jaar 633 door de algemeene

kerkvergadering te Toledo voor het kerkelijke gebruik uitdruk-

kelijk werden aanbevolen.

Toen in ons vaderland het Christendom werd gevestigd

,

was er voor dit gedeelte der eeredienst een nieuw tijdperk

aangebroken. Gregorius de Groote, die boven de schitte-

rendste aanbiedingen der wareld, de eenzaamheid van het

kloosterleven had lief gekregen, werd in 590 op den bis-

schoppelijken zetel te Rome geplaatst en achtte zich terstond

geroepen om hier met de meeste kracht den strijd tegen de

wareld voort te zetten. Hy meende dat ook het kerkelijke

gezang reeds door haren onheiligen geest was aangetast en

zijn besluit stond vast om het geheel te hervormen. Door

hem werd er nu een Antiphonarium samengesteld, een zang-

bundel, waarin hy niet enkel eene plaats verleende aan oude

gezangen, maar ook aan nieuwe van eigene hand. Om de

melodiën, die hy hiervoor bestemde, aan te duiden, vond

hy een toonschrift uit, in verschillende zeer moeielijke teeke-

nen, (neumen) genaamd, die hy boven den tekst plaatste.

By elk der vier toonsoorten van Ambrosius voegde hy er nog

eene andere
,

(onder den naam van plagale bekend.) Het

melodieus gezang zou nu wederom worden vervangen door een

eentoonig recitatief, dat langzaam, zonder inachtneming van

lange en korte syllaben, in noten van gelijke waarde voort-

ging. Geen veelstemmig beurtgezang werd meer geduld. Een-

stemmig moest de melodie , die hy voor eiken tekst bestemde

en onveranderlijk vaststelde , worden gezongen (cantus firmiis ,
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vaststaand gezang.) En terwijl tot heden toe de geheele ge-

meente hare stemmen had moeten doen hooren, werden nu

slechts sommigen geroepen om op het koor, in eene heiliger

plaatse, de offeranden der lippen Gode te brengen. De naam :

„koraalzang" heeft hieraan zijnen oorsprong te danken.

Om zijne bedoelingen te bereiken werden er te Rome zang-

scholen gesticht. Knapen, inzonderheid weezen, werden hierin

opgenomen. De bisschop zelf achtte het niet benedeu zich

de jeugdige kweekelingen te onderwijzen , opdat deze straks

zijne beginselen en regelen alom zouden verbreiden. Uit deze

scholen verscheen er in het jaar 596, onderkoning Ethilbert,

een veertigtal zangers in Engeland, die daar een buitengewone

geestdrift en liefde voor het Gregoriaansche gezang wisten op

te wekken , waarvan wy eeuwen lang de schitterendste bewij-

zen vinden.

Was het dan wel vreemd dat mannen , die uit Engeland

in ons vaderland de boodschap des heils brachten, ook ter-

stond hunne ingenomenheid met den Roomschen of Gregori-

aanschen zang hier hebben doen blijken? Was het van hen

wel te wachten dat zy by hunne komst, de bekende hoogge-

achte liturgische formulieren door andere zouden vervangen —
of zelfs overbrengen in de ruwe taal van ons voorgeslacht °

Mei eenen onvermoeiden ijver zocht een Bonifacius overal

waai hy verscheen, de volken niet enkel voor Christus , maar

ook voor den Romeinschen bisschop te winnen. De invoering

van de Latijnsche taal by de godsdienstige plechtigheden als

de gewijde taal der ktrk , was by ui t -tik geschikt om dat

doel te bevorderen.

De Frankische vorsten lieten zich door hetzelfde beginsel

besturen. Om (!»• eenheid hunner volken met Rome te be-

werken, lieten xy -een middel onbeproefd, Koning Pepijn,

(f 768) door Chrodegang, Bisschop ?an Metz, gesteund, had

zirh zeer beijverd om het kerkgezang in zijn gebied geheel
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naar het roomsche voorschrift te vormen. Wat hy had aan-

gevangen, werd door zijnen zoon en opvolger Karel den

Groote(f 814) voortgezet. Getroffen door de toonen, die hy

in de kerken der eeuwige stad had gehoord, zond hy twee

monniken uit zijn rijk naar Eome, met het doel om hen daar

tot leeraars onder zijn volk te doen opleiden. By het mis-

lukken van deze eerste poging, nam hy later nog verscheidene

zijner geestelijken met zich naar Kome, opdat deze aan de

zuivere bron zelve, het door hem zoo hoog gewaardeerde ge-

zang zouden leeren kennen. Een tweetal dat hy daar achter-

liet, heeft de zorg des keizers in eene ruime mate bekroond

en aan de hervorming van een voornaam gedeelte der eere-

dienst in zijn gebied krachtig gearbeid. Om alle afwijking

tegen te gaan, zond zijn vriend paus Adriaan I den keizer

vervolgens, op zijn verzoek, twee zijner voortreffelijkste zan-

gers, en vereerde hem daarenboven een antiphonarium , door

de eigen hand van Gregorius geschreven en met noten voor-

zien. In Frankrijk werden er nu op vorstelijk bevel zang-

scholen opgericht te Metz, Soissons, Orleans, Lyon, Cambray,

Parijs, Toul, Sens, enz. In Duitschland verrezen er te Eei-

chenau, Hersfeld, Corvey, Ments. Trier en in de door

Bonifacius gestichte abdy Fulda , die wel de meest beroemde

is geworden en den voort reffelijken "Rabanus Maurus aan haar

hoofd heeft gehad. De keizer moedigde by de zangschool

aan zijn hof niet enkel de kweekelingen aan , maar was dik-

wijls in eigen persoon aan huune vorming werkzaam. In

de hofkapel had hy het muzykale gedeelte der godsdienst-

oefening grootendeels zelf geordend. Gaarne onderhield hy

zich met zijne geleerde vrienden over den belangrijken invloed,

dien een welluidend en waardig kerkgezang op de beschaving

der volken kon uitoefenen. Als een Alcuinus (f 8 O-i), een Paul

Winfried (f 800), en Theodulfus (f 821) hem hunne nieuwe

hymnen toezonden of voordroegen, luisterde hy met innigen
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eerbied en dank. Ja, het schijnt dat hy ook zelf de hand

aan het gewijde speeltuig heeft geslagen. Van de schoone

pinksterhymne: Veni Creator Spiritu* wordt althands Karel de

Groote door de overlevering als de maker genoemd.

Op zijne reizen bezocht hy trouw de bedehuizen. Een blik

van verontwaardiging sloeg hy op den geestelijke, die in den

zang zich onbedreven betoonde en eene ernstige bestraffing

bleef niet achter. Met het bepaalde doel om den toestand

van het gezang te onderzoeken en te verbeteren, werden op

zijnen last sommige der meest hiertoe bevoegde mannen in

de kerken des lands uitgezonden. Was het vreemd dat onder

zulk eene krachtige bescherming het Gregoriaansehe gezang

alom de heerschappy verkreeg? Paus Leo III die hem in

800 de roomsche keizerskroon op het hoofd zette, zag zich

door den krachtigen vorst gesteund, toen hy met gevangenis

en ballingschap allen bedreigde, die zich aan eenige afwijking

van den verordenden zang zouden schuldig maken. Niet dan

met groote inspanning gelukte het nog der gemeente van

Milaan om de kostbare erfenis van vroeger eeuw tegen den

geheelen ondergang te bewaren en dus het Ambrosiaansche

gezang te behouden.

W v kunnen ons gemakkelijk voorstellen, dal Karel de

(Jroote, die meermalen ons vaderland bezocht en op zijne

burcht te Nijmegen zich ophield, 2) ook niet in gebreke

bleef de geestelijkheid in Nederland tot gehoorzaamheid aan

zijne eischen te dwingen.

Treden wy niet onze verbeelding slechts een der kerken of

kapellen binnen, hier sedert een korten tijd VOOI de uvker-

ïtende bevolking gebouwd. Een priester der nieuwe godsdienst

treedt VOOr het altaar. Onverstaanbaar zijn VOOr het volk de

klanken, die hy doet liooren. Xoehthand- Luisteren allen niet

eerbied. [g het hun niet gezegd dat diezelfde klanken een

buitengewone kracht bezitten om den God des heineN ten
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hunnen gunste te stemmen? Onder het uitgalmen er van brengt

die dienaar brood en wijn ten offer aan God. En die teeke-

nen — staan zy niet in een naauw, geheimzinnig verband

met het lichaam en bloed van den eigen Zoon van God en

moeten zy niet strekken om hen te verzekeren dat de toorn

der Godheid over hunne zonden is bevredigd? Is het dan wel

wonder dat de menigte met verbazing staart op den priester,

door wien de Eeuwige de hoogste weldaden voor tijd en

eeuwigheid aan wil bieden? Haar is het bevolen te zwijgen

waar hy spreekt. Het zijn slechts de stemmen van enkele

gunstelingen, die by plechtige gelegenheden zich van eene

verhevene , afgezonderde plaats mogen doen hooren. Het volk

heeft reeds moeite genoeg met het aanleeren van het „Onze

Vader" en de „twaalf geloofsartikelen," die de priester op

keizerlijk bevel hun tracht in te prenten. Wie zou aan die

weinig ontwikkelden al den rijkdom van het Euangelie kunnen

doen verstaan? Als pas" geboren kinderkens, die nog niet

kunnen spreken , worden zy beschouwd en behandeld. Wan-

neer zy straks zullen opwassen, zal hun het zwijgen niet zoo

gemakkelijk meer vallen. Zie, al spoedig bespeuren wy by

hen de behoefte om hunne stemmen te vereenigen met die

der geestelijken. Hoort gy 't niet dat uit het schip der kerk

een dof eenstemmig gemompel zich doet hooren, zoodra van

het koor een gedeelte der voorgeschreven woorden is afge-

zongen? Het is niet gemakkelijk om van dien gedurig we-

derkeerenden dreun de ware beteekenis te verstaan. Geen

wonder. De woorden, die hier worden uitgegalmd, zijn de

aanvangswoorden van de Latijnsche litanie. Het kost den

priester zelven vrij wat moeite om ze uit te spreken. Het is

het Grieksche „Kyrie eleison" dat reeds in de vierde eeuw

door de kerk van Rome van de Grieksche was overgenomen

en door Gregorius I bevestigd. De uit de Heilige Schriften

bekende bede: „Heer, erbarm u onzer!" zal aldus in de
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vreemde taal alom worden uitgesproken. Aan dat roepen

,

aan het stampvoeten waarmede 't woord gaat gepaard, bespeurt

gy den ongeduldigen kreet van het kind, dat zijne begeerte

te kennen geeft om zich ook te doen hooren. Laat het arme

volk roepen. De Heer zal op dat geroef) letten. Hy verstaat

het en zal zich ontfermen over het volk, dat zelf zijne eigene

gebeden niet verstaat. In dat „Kyrie eleison" ligt toch de

kiem van het gezang hetwelk in eigen sprake de Nederland"

sche gemeente zal aanheffen. Omstreeks de tiende eeuw ver-

toonen zich de sporen dat men de onverstaanbare galmen

met woorden in de moedertaal zoekt te bekleed en. Het gees-

telijke lied begint zich hieruit allengs te ontwikkelen. In de

volgende eeuwen bespeuren wy by omgangen en bedevaarten,

dat het volk niet meer met het bloote „Kyrie eleison" zich te

vreden stelt. Er worden nu eenige verzen in de volkstaal

gehoord die telkens het uitheemsche woord tot refrein hebben.

Van daar ontstond de gewoonte om aan vele oude liederen

den naam „leisen" te geven, die wy , zoo vóór als na de her-

vorming, op de titels vooral van geestelijke liederenboeken,

vermeld vinden.

Het is er verre van verwijderd, dat het Gregoriaansche ge-

zang na Karels dood by voortduring gelukkig zou zijn beoefend.

Verscheidene hinderpalen deden zich daartegen al zeer Bpoedig

op. De Antiphonaria, die voor de zangkoren werden afge-

schreven, waren niet dan tegen een duren prijs te bekomen

en konden daarom enkel in de hoofdkerken der steden wor-

den aangeschaft. Miei - komt by dat het notenschrift (neu-

men) hetwelk Gregoriua had uitgevonden, in den hoogsten

graad moeielijk wta ie ontcijferen, zoodat de afschriften allengs

door verscheidene feilen werden ontsierd en bedorven. Er

moesten zich alzoo na eenden tijd wel afwijkingen voordoen.

De schuld hiervan komt evenwel ook op rekening van de

tangera en niet alleen op de onervarene, voor wie het lceren
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er van in hooge mate bezwaarlijk viel. Ook de meest be-

gaafden droegen hiertoe het hunne by. Het eenstemmige

gezang gaf hun te weinig gelegenheid om zich van anderen

te onderscheiden. Zy beproefden om straks hunne stemmen

meer te doen hooren en veroorloofden zich allerlei versie-

ringen, die in strijd waren met den vastgestelden zang. Ne-

vens den cantus Jlrmus ontstond er alzoo de discantus. Eene

groote schrede tot vooruitgang was het als Guido van Arezzo,

een Benediktijner monnik, (f 1050) den grond lei tot het

nog gebruikelijke notenschrift met de bekende teekenen en

met de namen: ut, re, mi, fa, sol, la, (nog niet: si) die

hy aan de hymne van Paulus Diaconus op Joannes den Doo-

per ontleende. De scholen die hy stichtte , en de reizen

,

die hy deed om ook elders, vooral in de kloosters van zijne

orde, verbeteringen in het gezang in te voeren, droegen

aldra goede vruchten. Ongeveer twee eeuwen later zou een

Franco van Keulen optreden en der kunst nog schooner

dienst bewijzen. Hy verdeelde de toonen in „langste,

lange, korte, halfkorte," waarby een ander nog de „kort-

ste" voegde, en duidde deze aan door verschillende figuren,

waaraan de naam van „figuraalgezang" (cantus jiguratus) is

ontleend.

Van al deze en meerdere vorderingen werd in ons vader-

land kennis genomen en dankbaar gebruik gemaakt. Wy
zien dit vooral in de kloosters, die zich hier inzonderheid

sedert de dertiende eeuw vermenigvuldigden. Onder de zeven

vrije kunsten, die daar beoefend werden, namen wel muzyk

en zang de eerste plaatsen in. Wat was ook meer in staat

om de bewoners dier sombere verblijven te troosten, wanneer

zy in donkere oogenblikken peinsden over de zwaarte der

offers, die de liefde voor den hemel hen brengen deed? Is

het vreemd, dat zy hierin voedsel zochten voor hunne be-

geerte om eens deel te nemen aan de lofzangen en de harptoo-
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nen der hemelsche reien? En wanneer zonden zy beter de

dingen dezer aarde vergeten en wanneer konden zy van de

zaligheid der toekomstige wareld, die al hun lieven en loven

waardig was , een levendiger indruk erlangen . dan wanneer

in de kapel of kerk zich de stemmen vereenigden tot de ver-

heerlijking van God? De hooge feesten vooral werden hier

met groote geestdrift begroet. Het orgel dat sedert de achtste

eeuw in het Westen in de meeste kerken werd ingevoerd en

in den loop der eeuwen menige verbetering onderging, had

ook hier eene plaats gevonden en in al den rijkdom van klan-

ken, dien het in staat was voort te brengen, moest het zich

dan doen hooren. Maar ook pauken, cymbalen en trom-

petten moesten medewerken om aan de godsdienstoefeningen

den hoogst mogelijken luister by te zetten. De voortreffe-

lijkste hymnen der kerk werden voor deze gelegenheden uit-

gekozen en aan de welluidende, nu eens liefelijke en teedere

dan stoute en verheffende toonen , waarmede de zangers of

zangeressen de speeltuigen begeleidden of afwisselden ,
be-

speuren wy het, hoezeer men in menig Nederlandsen klooster

de beteekenis en de kracht van het godverheerlijkciul gezang

toonde te verstaan. 3)

Maar zou dit alles slechts binnen de muren van het kloos-

ter worden besloten? Neen, de liefde voor het gezang breidde

zich van hier aldra uit in een minieren kring. In menig

adelijk slot wist de aanzienlijke jonkvrouwe het harte van

nuisgenooten en ga8ten te roeren door snarenspel en lied,

dal /> in vroegererj tijd \an godgewijde maagden had ge-

leerd. Maar ménigmalen stond ook de vreemdeling, die door

onze steden en dorpen trok, met verwondering te luisteren

als hv in den avond voor eene eenvoudige woning eenige

ouderen en jongeren zag vereenigd en Btemmen vernam, die

een beschaafder eeuw in on/e noordelijke streken niet /.ou

durven verwachten.
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Het was de vrucht van de moeite, die in de klooster-

scholen werd aangewend en een bewijs, dat de ongeschikt-

heid voor den zang niet zoo groot is by ons volk als som-

migen zich voorstellen. Trouwens het tegenovergestelde werd

door den vreemdeling luide in vroeger dagen erkend. Is

het niet Nederland dat in de vijftiende en zestiende eeuw een

reeks van zangers en toonkunstenaars heeft opgeleverd, voor

wie geheel Europa zich met diepen eerbied boog? Het was

in dien tijd van toenemende beschaving dat de grooten dezer

aarde het zich tot eere rekenden als de beschermers van kun-

sten en wetenschappen op te treden. Aan de voorname hoven

werden er kapellen opgericht. Te Napels, Milaan en in ver-

scheidene andere streken zag men leerstoelen voor de toon-

kunst gevestigd. Pausen moedigden haar door allerlei mid-

delen aan. En van waar moesten de mannen komen, die

aan het voorgestelde doel het beste zouden beandwoorden?

Het Zuiden had het oog vooral gevestigd op het Noorden.

Lang voor dat Italië als de kweekschool van zang en muzyk

zou worden geroemd, moest het zich wenden tot het zuide-

lijke maar ook tot het noordelijke deel van Nederland om

van daar zijne leermeesters te erlangen. Aan de pauselijke

en vorstelijke kapellen, en beroemde buitenlandsche scholen

zag men eene menigte van Nederlanders aan het hoofd ge-

plaatst en algemeen is het erkend, dat aan ons vaderland,

ook op het gebied waarvan hier sprake is , wel een der eerste

rangen mag worden toegekend. 4)

By het opmerken van de buitengewone liefde voor den zang

die zich by ons volk openbaarde, zullen wy vragen wat er

hier gedaan werd om aan de opgewekte behoefte voldoening-

en voedsel te schenken. Wy hebben reeds de namen genoemd

van verscheidene dichters, die voor en in den tijd van Karel

den Groote aan het Latijnsche kerkgezang hunne krachten

hadden toegewijd. Dat onze vaderlandsche geestelijkheid van
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vele hunner voortreffelijke hymnen gebruik maakte laat zich

reeds terstond vermoeden, als wy ons den invloed herinneren

dien de Keizer op haar uitoefende. Maar ook in volgende

eeuwen bekleedde het Utrechtsche bisdom een te hoogen rang

en stond ook , als onderworpen aan het aartsbisdom van

Keulen , te zeer met het naburig Duitschland in betrekking

dan dat het vreemd kou blijven van hetgeen daar met zoo-

veel geestdrift werd beoefend. De beroemde hymnedichter Raba-

nus Maurus die zooveel heeft gedaan voor het Gregoriaansche

gezang en in 856 stierf als aartsbisschop van Ments, was een

byzonder vriend van den Utrechtschen bisschop Frederik (f S38)

wien hy in het verspreiden van Bijbelkennis ten dienste

stond en aan wien hy onder anderen een vrij uitvoerig La-

tijnsch gedicht toezong. Yan de Utrechtsche bisschoppen

Radboud die in het begin der ijzeren eeuw (900) zijm ampt

aanvaardde, en Adelbold (f 1027) is het bekend dat zy

onderscheidene gezangen hebben geschreven en uit hetgeen

zy leverden blijkt hoe zeer het belang van dit gedeelte der

openbare godsdienstoefeningen hun ter harte ging. 5) Hoe

kon het hier onbekend blijven wat van de tiende tot de

dertiende eeuw in Duitschland, Frankrijk en Italië door een

groote rij van Latijnsche dichters voor het kerkgezang werd

gedaan? Bekend moest ook hier zijn wat er schoons was

geleverd door Walafrid Strabo (f 849) den vader van het

Latijnsche kerkgezang in Duitschland, door ISotker, den mon-

nik van St. Gallen (f 912) die met zijne zoogenaamde se-

quentièn of prozen een geheel nieuw 1 iederensoort in het leven

riep, hetwelk eeuwen lang algemeen geliefd en beoefend is

geworden. Vreemd bleven hier niet de gezangen \an mannen

als Etobert, Koning van Frankrijk (f 1031), Petrua Damiani

(+ 1072), Marbod (f 1123), Kildeberl Tin Tonre (+ L184),

Betrus de eerwaardige (f 1157), Adam \an St. Yietor, die

aan de sequentièn of prozen eene grootere bevalligheid wi>t
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te geven (f 1177), Petrus Abelard (f 1142), Bernhard van

Clairvaux (f 1153). Maar de roem van de uitstekendste

mannen der dertiende eeuw Thomas van Celano (f 1255),

Bonaventura (f 1274), Thomas van Aquino (f 1274), Jaco-

ponus of Jacobus de Benedictis (f 1306), drong ook hier

met den klank hunner liederen door. Met deze laatsten ging

de bloeitijd van het Latijnsche kerkgezang voorby. Maar veel

van hetgeen er door deze talentvolle dichters geschonken was

werd ook hier in de gezangboeken opgenomen. En het was

in een Nederlandsen klooster op den St. Agnetenberg by

Zwolle, dat de man zich bevond, die ons nog het kwijnend

avondrood voor den geest brengt van een schitterenden dag,

als Thomas a Kempis in zijne negentien hymnen ons de laatste,

zwakke nagalmen doet hooren van de Latijnsche poezy, die

zoovele eeuwen had geklonken. 6) Op de behoefte aan ver-

beteringen van de bestaande gezangboeken werd door de hoo-

gere geestelijkheid gelet. '7) In weerwil van den invloed dien

de Pausen sedert de dertiende eeuw op het kerkgezang in

andere landen uitoefenden, had men toch hier en elders eene

zekere vrijheid gehad in het behouden en in het opnemen van

sommige liederen , eene vrijheid , die verloren ging , nadat

het concilie van Trente de behoefte aan eenheid der kerk ook

hierin had uitgesproken.

Maar wat was dit alles voor het volk? Moesten niet vele

lippen die zich zoo gaarne openden, by de godsdienstige

plechtigheden binnen het heiligdom gesloten blijven? Voor-

zeker. De begeerte echter om by het aanhooren rijker genot

en stichting weg te dragen
,
gaf aanleiding tot sommige ver-

talingen van de Latijnsche kerkelijke hymnen en met het

aanheffen van deze in eigen woning, zocht menigeen zich

schadeloos te stellen voor hetgeen de Kerk hem onthield.

Van de navolgingen van het kerslied: Dies est laetitiae, van

den avondzang: Christe qui lux es et dies, van het Stabat



14- HET KERKELIJK GEZANG VOOR DE HERVORMING.

mater en andere liederen , werd er tot hnisselijke stichting

een ruim gebruik gemaakt. 8)

Dat men ook hier niet geheel onbekend is geweest met de

manier om half in het Latijn en half in de taal des volks,

liederen te schrijven, blijkt onder anderen uit een tweetal

kersliederen waarvan het eene aldus begint

;

Om?ies nv laet ons Gode louen

deum caelestem van hier bouen

qui non adorat hi is v'schouen enz.

en het andere aanvangt:

Nv laet ons singhen het is tyt

est puer natus hodie

die ons allen heeft verblyt

pro nostrorum crimine enz.

Maar daar wy in dit basterdsoort niets meer hebben te

zien dan een spel van monniken , welks oorsprong reeds van

de tiende eeuw dagteekent, mogen wy daaraan geen gewicht

hechten. 9)

Van veel meer belang zijn de oorspronkelijke geestelijke

liederen, die vooral van het midden der vijftiende tot dat der

zestiende eeuw werden geschreven. In dien zelfden tijd en

reeds vroeger had men ren aantal balladen en minneliederen

in het liehi zien verschijnen, die door hunnen inhoud en VOTTD

zoowel als door dr wyze waarop zy gezongen werden, alle

geschiktheid hadden om aldra op de lippen des volk- te le\en.

Christelijk gezinde dichters en dichteressen gaven acht op de

teekenen van hunnep tijd. In plaat- van er jammerklachten

over aan te heffen, Bochten zy den heerachenden smaak te

leiden en te heiligen. Ken -eliat \ ;m ^7.;uiLr i'ii , waarin ( iod

til de Heiland, Maria en verxdulleiide heiligen werden wt-
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heerlijkt, was de vrucht van hun streven. Het ontbrak niet

aan begaafde toonkunstenaars, die aan vele van deze liederen

nieuwe zangwijzen verleenden, welke met de woorden in over-

eenstemming waren en met ingenomenheid werden ontfangen.

Andere bracht men op de meest bekende melodiën van La-

tijnsche kerkelijke hynmen. Maar men vond ook geen be-

zwaar om de liefelijkste wijzen , waarop het volk de eene of

andere gebeurtenis bezong, over te nemen voor een gezang,

dat aan de verhevenste onderwerpen was toegewijd. Hoe?

Ook de woorden van menig lied, waarin een minnaar het wel

en wee eener zinnelijke liefde had uitgeboezemd, werden ge-

bruikt om daarmede het lief en leed eener aan den hemel-

schen Heiland verkleefde ziel uit te drukken. Voor hen die

in den geest der mystieken , de oude kerkelijke beeldspraak

,

welke Christus als den Bruidegom kenschetst, in de fijnste

byzonderheden , waartoe zy aanleiding geeft, plachten uit te

werken, lag daarin niets' aanstootelijks. De namen van de

bruid en den bruidegom werden in die van de geloovige ziel

en den Zaligmaker verwisseld, en het minnelied tegen welks

verleidelijke toonen de godgewijde maagd zich met kruistee-

ken en gebed wapende, kon nu in 't midden harer gebeden

uit de kloostercel van hare lippen vloeien. De minnaar

wiens schoonheid zy met de meest hartstochtelijke uitdrukkin-

gen verhief, naar wiens nabyheid zy verlangde, was de he-

melsche bruidegom, de zoon van Maria. 10)

Doch wy hooren het niet alleen daar. Het geestelijke volks-

lied heeft zich in de hutten zoowel als in de paleizen den

weg weten te banen. Zonder gezang zou er geen vreugde

mogelijk zijn. Als de kerk hare schoone feesten vierde, deed

zich de behoefte ook by het volk gevoelen, om enkele too-

nen te doen hooren by het hoogheerlijk gezang dat van ge-

wijde plaatsen was aangeheven. Bespeurt het by de omgan-

gen en bedevaarten, by de wijdingen van kerken, op de feest-
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dagen die aan de heiligen van eene stad, of aan de herin-

nering van de eene of andere merkwaardige vaderlandsche ge-

beurtenis waren toegewijd. Dan klonk het vrolijke volksge-

zang op straten en velden. Met moeite werd de lust be-

dwongen om in de kerken op het Paaschfeest aan zijne

vreugde lucht te geven door het aanheffen van een oud,

verstaanbaar gezang uit de twaalfde eeuw: Christ is opyestan-

den. 11) Maar niemand kon wel in den donkeren Kerstijd de

gelukkige vaders en moeders verbieden, dat zy te huis met

hunne kinderen en gasten zich in gezellige kringen vereenig-

den en hunne gesprekken afwisselden met blijde liederen.

Voor kerszangen was er rijkelijk door onze dichters gezorgd.

Vele waren reeds van ouder tot kind overgegaan , maar nog

werden er telkens nieuwe geleverd die met de lang bekende

in naïveteit en kinderlijken eenvoud van schilderingen kon-

den wedijveren. Met frissche levendige trekken werd het

beeld van het „uutvercoren clein kindekyn" in de ziel ge-

prent en het huislijk lied werkte krachtig mede om aan de

blijde boodschap des heils een goede ontfangst by kleinen en

grooten te verzekeren.

Willen wy het zien, hoe in de dagen waarin het godsdien-

stig volkslied hier bloeide, de Kerk hare roeping begreep?

\V\ zullen niet kunnen zeggen dat hare opperhoofden in Ne-

derland den heersclieudm ueest met vijandigen zin zochten te

bestrijden of geheel voorbyzagen. Integendeel. (!y zoudt sKrlits

het statige heiligdom behoeven binnen te treden, wanneer

I trechts bisschop, David van Bonrgondiën (1456—1496) de

hoogmis bedient, liet is bekend, dat hv de kerkelijke pracht

niet versmaadde. Van zijnen smaak heeft hy meer dan een

l>eu ij- gegeven, /ie onder plechtige feesttoonen treedl liy niet

zijnen Bchitterenden stoet van geestelijken naar het altaar.

Zijne opwekking om dode eere toe te brengen, wordt beand-

iroord door vele stemmen, die door de heerlijkste mn/yk
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worden begeleid. Zullen die woorden die van het koor u

tegenklinken, u niet met uwe verbeelding opvoeren tot by de

Engelen, die tot den lof des Vaders wekken? Straks moet het

u in die toonen van lof en dank , die elkander achterhalen en

opvolgen, te moede zijn als of geheel de schepping zich had

veréenigd om aan de roepstem tot lof en dank gehoor te

geven. En geheel andere aandoeningen worden er later weer

opgewekt door de zachte, reine klanken waarin u de groote

zegen der verlossing wordt voor den geest gebracht. Waar gy

die afwisseling van klanken hoort, is er veel wat u de zenu-

wen schokt, wat u nu eens een huivering door uwe leden

jaagt en dan het voorhoofd en de wangen gloeien doet. Maar

die breede schare die de dienst ten einde toe heeft byge-

woond, die daar zich boog en knielde en kruiste — zie het

eens welk een indruk by haar dit alles heeft achtergelaten.

De woorden die zy heeft aangehoord , o zy werden gewis

eens door den heiligen geest des Heeren ingegeven. Zy zijn

bestemd om de heilige gewaarwordingen waarvan zy uitvloei-

sels en uitdrukkingen zijn , aan anderen mede te deelen. Dat

zouden zy ook hier moeten doen, indien de schare slechts

hunne beteekenis kon verstaan. Maar de leeken zijn slechts

gekomen om het oor te leenen aan de toonen der Godver-

heerlijking, — niet om er zelven deel aan te nemen. Hun

wordt het gegund hier te naderen , maar om hen nog dieper

den afstand te doen gevoelen die hen scheidt van medemen-

schen, wier stemmen mogen rijzen tot God, waar de hunne

zwijgen moeten, o Hadden zy op dezen dag het Enangelie

in eigen tale hier hooren verkondigen. Had die priestervorst

in dat schitterend gewaad, hun kunnen doen gevoelen, wat

het doel was der verschijning van den Zone Gods, als Hy in

de gestalte van een dienstknecht onder menschen kwam. Ware

het hun gegund om op dezen feestdag de stemmen , die zoo

gaarne daarbuiten een Nederlandsen lied zongen, ook in een
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kerkelijk lofgezang hier te vereenigeu. Er zouden in den

tempel gewis andere gewaarwordingen zijn opgewekt. Want —
gelden de lofspraken welke gy nu verneemt, niet de Kunst,

die slechts de dienares mag zijn, — veel meer dan Hem,

wien alleen al de eere moet worden toegebracht? Beluistert

die menigte die de feestklanken hoorde, maar er siet in

deelde, maar hunne beteekenis niet eens verstond. Zy roemt

in God en Christus?... neen in den Bisschop, die zich een

vriend heeft betoond van mu/.yk en zang en die ook het

kunstgenot waarop hy prijs stelt, haar heeft doen smaken.

En voorzeker, wie heeft geene redenen tot verwondering over

die mannen van het koor die door den Bisschop David van

Bourgondién voor hunne diensten worden betaald met het

geld dat.... opgebracht is door het volk? 12)
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HOOFDSTUK II.

VAN HET BEGIN DER HERVORMING TOT DE

SYNODE TE DORDRECHT.

I.

Het eerste lied der hulde aan de Hervorming in Xederland.

De stem van Luther, die tot den heiligen strijd voor de

waarheid riep, was reeds vroeg in Nederland doorgedrongen.

In het Zuiden zoowel als in het Noorden werd hier het mor-

genrood van den dag der Hervorming met geestdrift begroet.

Op dezen bodem werden de eerste martelvnren ontstoken

,

waarin de woede van Romes dienaren , maar ook de geloofs-

kracht der belijders van het reine Enangelie voor tijdgenoot

en nageslacht op de duidelijkste wijze zich moesten openbaren.

Op den eersten Jnly 1523 werden te Brussel Hendrik Voea

en Johannes Eseh (van Essen), twee Antwerpsen e Augustijner

monnikken, aan de vlammen prijs gegeven. Met onbezweken

heldenmoed brachten zy hun leun op de hout mijt ten offer,

ouder het uitspreken van de belijdenis van hun christelijk ge-

loof. Terwijl de rookwalmen ten hemel stegen, zongen zy

elkander by beurten den Latrjnschen lofzang Te Deunt laudamuè

toe, een lied dat ook door het gebruik, hetwelk er by den

eersten martelaar in Noord-Nederland van gemaakt is, alle

aanspraak heeft op de liefde van on/.e vaderlandsehe Protes-
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tantsche Kerk. 1) Kon zulk sterven worden vernomen zonder

vrucht te dragen? Van nu aan begon zich Brussel voor de

Hervorming te verklaren. Maar ook in andere landen werd

door de tijding van het hier gebeurde de belangstelling ge-

wekt in de zaak waarvoor beiden hun leven hadden ten offer

gebracht, Luther zelf werd diep getroffen by het bericht er

van en voelde zich opgewekt tot het vervaardigen van een

krachtig lied , waarin hy hun marteldood verheerlijkte. Dat

dit gezang ook in Zuid- en Noord-Nederland spoedig' bekend

werd, is natuurlijk. Velen stonden hier in betrekking met

den Wittenbergschen hervormer ; zijne schriften werden alge-

meen verspreid.- Welkom moest hier dus dit bewijs van

Luthers hartelijke deelneming zijn in het lot der Euangelisch-

gezinden in ons land, die zich in dit lied evenzeer als in zijn

geschrift over de beide martelaars en in een zendbrief aan de

christenen in Holland en Braband openbaarde. In 1526 wer-

den te Antwerpen de gezangen , die Luther had uitgegeven
,

met hooge ingenomenheid ontfangen. Het martelaarslied dat

elders op aller lippen leefde, moest, meenen wy, wel een

buitengewone aantrekkelijkheid hebben voor de land- en ge-

loofsgenooten der voortreffelijke getuigen. Dat dit echter een

grooten invloed zou hebben gehad op de beoefening van

godsdienstige liederen in ons vaderland, is ons niet gebleken.

Integendeel, van dit lied vinden wy in onze hervormingsge-

schiedenis weinig of geen melding gemaakt. De vroegste Ne-

derduitsche overzetting wordt eerst in het Luthersch gezang-

boek, dat in 1567 te Wezel verscheen, aangetroffen. In het

gezangboek , dat ten dienste van de Luthersche gemeente te

Antwerpen in 1579 door Willem van Haeght werd uitgege-

ven , zoeken wy het zelfs te vergeefs. Eerst in de uitgaven

van dezen bundel, die van 1616 tot 1687 te Amsterdam in

het licht kwamen, is het als een gedenkstuk van den vereer-

den hervormer opgenomen. Geen wonder! Het voldeed in
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weerwil van zijne voortreffelijkheid, niet aan de vereischten

van een kerklied. Hoe kon het dus op het kerkelijk gezang

in Nederland eenigen invloed uitoefenen? Wy ontdekken in

het geheel onder hen, die in ons land met Luther het vurigst

waren ingenomen, weinig sporen dat de geest des gezangs,

die hunnen voorganger in zoo hooge mate was geschonken,

op hen was neergedaald. Zijne gezangen zocht men al spoe-

dig over te nemen tegelijk met verscheidene van andere Hoog-

duitsche dichters. .Maar met welke hoogstgebrekkige vertalingen

moest men er zich jaren lang te vreden stellen. Aan oor-

spronkelijke liederen, die, ingegeven door een krachtig geloof,

een nieuw leven hielpen verspreiden , bleef de vaderlandsche

Luthersche gemeente vreemd. En welke voortreffelijke mannen

zy ook moge hebben opgeleverd , er kan geen sprake zijn van

bezielde psalmdichters , die ook de andere kerkgenootschappen

tot luisteren drongen, en tot bewondering en naijver moesten

opwekken. 2)

II.

De psalmen.

De bron, waaraan de volgelingen der Hervorming zieli

zochten te verkwikken, was het boek dei psalmen. 3) Gelijk

in de eerste eeuwen des christendoms lui kerkelijke lied daar-

uit was ontsprongen, zoo verlangde Luther, volgens hel voor-

beeld der profeten en oude kerkvaders, gezangen voor de ge-

meente, waarin de geesl en de toon der psalmen des Ouden

Verbonda heersenen zou. Ken zevental (Ps. 12, 14, L80,

07, 12b, 124, 46) door hem bewerkt, vinden wy onderde

gezangen die li\ voor de openbare godsdienstoefening bestemde.

Ook de Zwitsersche Hervorming gaf van bare ingenomen-

heid met deu |>s;ilml>undel de duidelijkste bewij/.eii. Of wa<
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het niet op aandrang van Calvijn, dat de beroemde Clement

Marot vele psalmen in Fransche verzen overbracht? Van zijne

hand verscheen eerst een dertigtal , die op de wijzen van wa-

reldsche liederen werden gezongen en die aldra zeer in den

smaak van het hof vielen. De Dauphin (later Hendrik II)

koos psalm 42 tot zijn lievelingspsalm , dien hy by het jacht-

vermaak gaarne deed hooren. De Hertogin van Valentinois,

de bekende Diana van Poitiers, was gewoon psalm 130

op de wijze van een danslied te zingen , terwijl de Koningin

den zesden psalm op eene melodie, aan een lied der hof-

narren ontleend, placht aan te heffen. Door het gebruik

van dergelijke zangwijzen voor de gewijde liederen, meende

menigeen in die dagen de onzedelijke zangen door stichtelijke

het spoedigste te verdringen. De geestelijkheid zag er echter

eene zorgwekkende heiligschennis in en Marot moest in 1542

het hof verlaten. Te Genève gekomen , vertolkte hy nog

twintig psalmen, die met zijn vroegere, in het volgende jaar

door Calvijn werden uitgegeven. Het honderdtal dat nog

overig bleef werd later door Theodorus Beza berijmd. Aan

de beroemde componisten Claude Goudimel , Louis Bourgeois

en Claude Le Jeune, werd de taak opgedragen, deze berij-

ming voor den zang der gemeente by de openbare godsdienst-

oefening op muzyk te brengen. Nadat nu eerst een gedeelte

van de psalmen met noten in het licht was verschenen , kon

de geheele bundel in 15 62 worden uitgegeven. Hoe hoog

de Hervormde kerk ook in andere landen den arbeid dezer

componisten op prijs heeft gesteld, blijkt, als wy opmerken,

hoe onze gemeenten dien terstond overnamen en tot dusverre

aan de zangwijzen byna drie eeuwen lang gehecht blijven

,

al hebben reeds bevoegde mannen het hoogstweuschelijke van

eene herziening sedert geruimen tijd by herhaling aangetoond.

Voorzeker moet het den eerbied voor de psalmwijzen verhoogen

wanneer wv ons voor den geest brengen, dat de beroemde
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Goudirael voor dien arbeid is beloond met de kroon des mar-

telaars. Onder de dertienhonderd slachtoffers van den Bar-

tholomeusnacht in 1572 , wordt ook deze voortreffelijke dienaar

der Hervorming genoemd. Jammer dat de liefde voor de-

heerlijke psalmen by de volgers der Zwitsersche Hervorming

zöo eenzijdig is geworden, dat zy aan andere gezangen naast

deze, eeuwen lang, geen plaats gunden by de godsdienstoefe-

ningen der gemeente. Als zy roemden in den bloei van het

veld, dat doormannen als J^vingli en Calvijn was bearbeid,

dan mochten zy hun psalmboek, waardoor zy zich zooveel

kracht, zooveel verkwikking en troost zagen bereid, wel ver-

gelijken met „een boom, geplant aan waterbeken, die zijne

vrucht geeft in zijnen tijd en welks vrucht niet afvalt."

Zy hadden echter niet behoeven te vreezen, dat die boom

terstond zou verdorren en sterven, indien men de frissehe

loot van het Christelijk gezang, die uit den wortel opschoot,

zich vrij had laten ontwikkelen en de takken door een had

laten strengelen. Hoe ? Wat is er toch geschied op dat ge-

deelte van den akker, dat aan Lother en zijne geestverwanten

was toevertrouwd Wat al kostelijke bloesems, maar ook

wat al rijke vruchten hebben daar de zielen gestreeld, ver-

kwikt en gevoed, waar bekwame handen de jeugdige twijg

niet afsneden maar kweekten , zoodat deze naast den ouden

vruchtbaren boom, die reeds de lust was van Israels volk, zijne

takken en bladerkroon verhief, bestraald door Godfi zon, be-

vochtigd door hemelschcn regen , door Gods adem doorwaaid.

Maar Int -t and punt waarop de Dnitselie en Zu it>t r>ehe Her-

vormers stonden , was niet betzelfde. Lttther, van zijne kindeen-

heid at' een vurig In minnaar van /aug en muzyk , was vrij-

zinnig genoeg om hei mare, goede en schoone ook in Etamee

kerk op te merker] eu te waarderen. Hoog ingenomen met

Vele Latijn-ehe hymnen, en van hare kraelit diep overt uiigd
,

wüde hv d< r gemeente 'en gebruike geven, wat door de
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geestelijken was misbruikt, wat door de leeken ongebruikt was

gebleven. Het Euangelische beginsel hetwelk in hem leefde

,

deed het hem terstond gevoelen , dat. de kostelijke psalmen

des Ouden Verbonds niet voldeden aan de behoefte van

Christenen, die de vervulling zagen van hetgeen door de zan-

gers van den ouden tijd werd gehoopt. Zoo sloeg hy zelf

de hand aan het werk en wekte zijne vrienden op om Ge-

zangen voor de gemeente te leveren , die bestaan zouden in

vrije vertalingen van gepaste Psalmen en van Latijnsche hym-

nen en in oorspronkelijke liederen, welke de Geest hun zou

geven uit te spreken. Angstiger betoonden zich de Zwitser-

sche Hervormers. Toen het bleek dat eene geheele afschaffing

van het Kerkgezang, die zy zich hadden voorgesteld, niet

met den geest des volks overeenkwam, besloot Calvijn tot de

invoering van psalmgezang. Maar verder dorst hy niet gaan.

Hy was gewoon in de Schriften van Oud en Nieuw Testament

het wetboek te zien , aan welks gezag zich de Christen had

te onderwerpen. Wat in den Bijbel niet met even zoovele

woorden was opgegeven, kon door hem niet als waar en

veilig worden beschouwd. Was het wonder dat hy de woor-

den schreef, waarmede eeuwen lang by een groot gedeelte

der Euangelische kerk de alleenheerschappy der psalmen is

gehandhaafd: „Wy kunnen geene betere noch geschiktere

Gezangen vinden dan de Psalmen Davids zijn , welke hem de

Heilige Geest voorgelezen en zelf heeft gemaakt. Als wy

deze zingen zijn wy zeker dat God ons de woorden in den

mond legt." 4)

III.

Be Souterliedekens.

Wy zouden verkeerd handelen, wanneer wy de liefde voor

het psalmboek als een uitsluitend kenmerk der Hervormde



28 DE SOUTERLIEDEKENS.

kerk, of als een vrucht van het protestantisme voorstelden.

Groot is de eerbied geweest die Romes kerk reeds sedert vroege

eeuwen den kostelijken bundel van gezangen en gebeden heeft

toegedragen. Aan een trouw gebruik er van had zv eenDO O

grooten zegen verbonden. Zoo weten \vy dat reeds tegen het

einde der dertiende eeuw , de hand aan eene vertaling van

den zoogenaamden Psalter (Souter) in ons vaderland is gelegd.

5) In de handschriften, die hiervan zijn overgebleven, treffen

wy niet alleen de 150 psalmfn aan. Door den honderd acht-

tienden (119) psalm, in zoo vele afzonderlijke psalmen te

verdeelen als er afdeelingen by ons in worden aangetroffen

,

is het getal der psalmen tot honderd en zeventig opgeklom-

men. Maar achter deze vindt men onderden naam: cantica,

(gezangen) eenige liederen aan het Oude Testament ontleend:

De lofzangen van Jesaja, (Jes. XII) van Hiskia, (Jes. XXXVIII)

van Hanna, (1 Kon. II, volgens de Vulgata ; 1 Samuel II)

van Mozes, (Exod. XV) van Habakuk, (Hab. III) de lofzang

van Mozes, (Deut. XXXII) het lied der drie kinderen in den

vurigen oven. (Dan. III) Hierop volgen de lofzangen van

Zacluuïas, van Ambrosius en Augustinus, (het beroemde Te

DeumJ van Maria en Simeon.

Achter deze gezangen vindt men de geloofsbelijdenis \aii

Anathasius (Athanasius) , die als de laatste of honderd drie

en tachtigste psalm wordt opgegeven I

lic! was niet te verwonderen da! in een volgende cenw

verlichte rederijken zich voelden opgewekt, om hunne krach-

ten te beproeven aan eene berijniing van hetgeen men in

truc prozavertaling reeds bezat. Toen de dag der Her-

vorming was aangebroken en het volk met geestdrift greep

naar den Bijbel, die nn van zijne Kegelen losgemaakt, aan

allen werd loegereikt, openbaarde zich ook de vurige begeerte

Om Van den hoog vereerden maar BChaanofa erkenden psalin-

bundel een waardig gebruik te maken. De heilige godsdienst.
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die uit vrees voor de wareld in gewijde kerken en kloosters

zich had verborgen, van waar zy hare bevelen uitvaardigde,

zoude die schuilplaatsen verlaten en in het midden van de

zondige wareld tredeu. Zonder angst voor besmetting zoude

zy de verlorene zonen en dochteren opzoeken , en in de ver-

peste verblijven der zonde moest zy door haren reinen adem

een nieuw frisch leven trachten te wekken. Verwonder u

dan niet te zeer en klaag niet te spoedig over heiligschennis,

wanneer vele van de verhevenste psalmen u by den aanvang

van den nieuwen tijd op wareldsche wijzen in de ooren klin-

ken, die u met den heerlijken inhoud in strijd schijnen. De

jonkheer Willem van Zuylen van Nyevelt, heer van Berg-

Ambacht, had gemeend eene dienst te bewijzen aan de zaak

der hervorming, toen hy eene berijming van den Souter in

het licht gaf 6) en aan al het volk op de lippen wenschte

te leggen , wat kloosterling en priester tot heden toe als hun

byzonder eigendom beschouwden. Met droefheid had hy op-

gemerkt hoe het vergif der onzedelijkheid by het volk door

tal van verleidelijke, algemeen geliefde liederen werd ver-

spreid. Aan de hervorming van het leven wilde hy ook het

gezang, waaraan het volk zoo zeer was gehecht, dienstbaar

maken. Uit eenen ruimen voorraad van bekende volksliede-

ren koos hy de verschillende zangwijzen voor zijne psalmen.

Dat deze proefneming eene gevaarlijke zijde had, en aan den

vereischten eerbied voor den naam Gods schade kon doen,

wanneer zy ter verkeerder plaatse werden gezongen, heeft

den bewerker niet bevreesd gemaakt. Zijn streven was,

dat Gods naam werd geheiligd en het was niet zulk een

vreemde weg dien hy daartoe insloeg, als men in later tijd

zich wel eens heeft voorgesteld. Wy hebben immers in

het eerste hoofdstuk opgemerkt hoe men reeds in vroeger

eeuw gewoon was menig wareldsche melodie aan geeste-

lijke liederen te leenen. Zy die dus meenen dat de be-
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werker hierin tot iets ongewoons de toevlucht zou hebben

genomen, opdat de vervolgde hervormingsgezinden by het

zingen des te minder kwaad vermoeden zouden wekken

by hunne vijanden, hebben zich de zaak niet genoeg in

het licht van dien tijd voorgesteld. De liederen werden

bestemd om in het huisgezin , by goed en godvreezend gezel-

schap, op reis, op het veld of aan de tafel gezongen te

worden, maar moesten ook dienen om in de verblijven,

waarin eene onreine zin, ijdelheid en onmatigheid woon-

den, een beteren geest te bevorderen. Van alle zijden werd

deze arbeid met blijdschap begroet.

Aldra klonken de vrome liederen van lippen, die tot heden

toe zich enkel tot het aanheffen van wareldsche zangen had-

den ontsloten. "De eerste uitgave werd reeds in hetzelfde jaar

door een tweede vervangen. De voorstanders der hervorming

openbaarden hunne ingenomenheid met den schat, hierin opge-

sloten. Al mochten geen kerkgebouwen voor hen, die „onder

het kruis zuchtten ," zich openen , zeker heeft niemand , die

in den kring van huisgenooten en vrienden ze zong, zich door

de luchtige zangwijzen den troost en de kracht onder de

moeielijkste beproevingen zien ontroofd, die in de woorden

was verborgen. Zy, die het meest met de Dnitsche Hervor-

ming waren ingenomen, konden, by de eerste verschijning der

Souterliedkens, niet zoo zeer het gebruik er van veroordee-

len. De voorrede deed aan de eerste voorrede van Luthers

liederen denken, en sedert het jaar 1524, waarin deze in

het licht kwam, waren melodièn van verscheidene wareldlijke

liederen ook in Duitsehland voor het geestelijk gezaog

brnikt. 7) Maar in weerwil van den buiiengewonen eerbied

voor den bijbel, die geen andere gezangen neven* de psalmen

kon dulden, hadden de volgers der Zwitsersrhe 1 lei vorming

bier evenmin als elders, in de melodiëo eenig bezwaar ge-

vonden. No' r was in ons vaderland de scheidsmuur niet zoo
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hoog opgetrokken, die later de vrienden van Luther en Cal-

vijn van elkander al te ver verwijderde.

Maar ook door Roomschgezinden werden de 'psalmen met

ingenomenheid gezongen. Het viel velen hunner moeielijk

de redenen te begrijpen , die de geestelijkheid tegen het zin-

gen van godsdienstige liederen als deze had. Had de Kerk

niet altijd den meesten eerbied voor de psalmen aanbevo-

len? De bundel was blijkens den titel gemaakt „ter eere

Gods, tot stichting en geestelijke vei making van alle chris-

tenmenschen." De Keizerlijke goedkeuring die Maria, de

zuster van Karel V, als regentes der Nederlanden, aan dit

boek had gegeven, moest velen tot aanbeveling zijn. Ner-

gens was er eenig spoor te ontdekken dat deze waren uitge-

geven met eenig ander doel, dan om Gods naam te heiligen

en zedelijkheid te bevorderen. De voorrede bevatte niet een

enkel woord hetwelk toon en zou dat een vijandige gezindheid

tegen Romes kerk den bewerker had bezield. Wie met de

prozavertalingen van den Souter, sedert twee en een halve

eeuw reeds in zwang, bekend was, zag dat deze berijmde

daarmede geheel overeenkwam. Niet slechts de cijfers en

eerste woorden der Yulgata stonden aan het hoofd ; — de

Latijnsche tekst was er aan den rand nevens gevoegd. Maar

dezelfde lofzangen , die wy in den Souter vinden , treffen

wy ook hier aan. Alleen de lofzang Te Deum, ook hier die

van Augustinus en Ambrosius genoemd, was niet vóór maar

achter die van Maria en Simeon geplaatst. Dat aan de ge-

loofsbelijdenis van Athanasius hier geen plaats werd gegund

achter de psalmen, kon zeker by niemand eenig gemoedelijk

bezwaar tegen den bundel wekken.

Uit dit alles blijkt dat het zingen der Souterliedekens nog

niet terstond reeds als een bewijs van kettery moest worden

aangemerkt. Menigeen meende een vriend te kunnen zijn

van Rome en van het nieuwe gezang en hief het met zijne
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vrienden of in zijne eenzaamheid gaarne aan. Langzamer-

hand be^on het zinden van de liederen , die met eene sroed-

keuring in naam van Zijne Majesteit waren uitgegeven , by

Romes trouwe dienaars al meer gehaat te worden.

De wareldsche overheid reikte aan de priesters de hand

om op alle mogelijke wijze de belijders van het zuivere Euan-

gelie te vervolgen. De kerkers werden opgevuld met ouden

en jongen , mannen en vrouwen , die Gode meer gehoorzaam-

den dan de menschen. Martelvuren werden heinde en verre

ontstoken. Met het kostelijkste bloed werd Xeerlands grond

gedrenkt. En terwijl velen het vaderland verlieten om in

veiliger oord hunnen God te dienen , kwamen hier en ginds

eenige Hervormingsgezinden byeen in de eene of andere wo-

ning om met elkander zich te sterken in hunnen God door

gebed en psalmgezang. In deze Pouterliedekens hebben velen

troost en sterkte gevonden tot den moeilijksten strijd. Wat

gaat het den vermoeiden strijder aan of de kelk, waarin gy

hem het verkwikkende water uit de frissche bronwei aanbiedt

,

vroeger door onreine handen wen! aangeraakt en nut scha-

delijk vergif was gevuld? Is hy overtuigd dat gy dien beker

hebt gereinigd, dan drinkt hy met innigen dank het heldere

vocht dat gy hem schenkt — om met vernienwde kracht straks

zijnen strijd te voleindigen. Zoo zullen wy ons dan wel wach-

ten een woord van afkeuring uit te spieken over dien ouden,

in ons oog vreemden, bundel, die daar voor ons ligt. In-

tegendeel ons is hy eerbiedwaardig als een overblijfsel van

den heldentijd des geloofs.

'Terwijl wy £00 rustig in onze dagen den inhoud doorloo-

pen
, Verplaatsen wy ons in de dagen van het voorleden.

Hoc wenschen w y dr geschiedenis te kennen van dat vreemde

boek niet zijn onaanzienlijke)! hoornen band, zijne geele bla-

den, met die afwisseling van rood en zwart in muzyknoten,

lijnen en gothische letters, niet die ODgaVC \an de vele wa-
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reldsche en sleehts negen aan kerkelijke en geestelijke zangen

ontleende melodiën en , met zooveel gebrekkigs in taal , rijm

en maat dat den arbeid aankleeft. Wie zal het ons zeggen,

waar dit boek heeft gezworven in zijne eerste jaren , van

welken strijd het getuige is geweest, welke gedachten het al

heeft opgewekt?

Wy kunnen ons voorstellen dat een kring van zwaar be-

proefden , die naar den wensch des bewerkers , zorgde dat

„de ooren meer naar den geest der woorden dan naar de

stem en 't geluid des monds luisteren," niet te vergeefs een

lied zal gezongen hebben als het volgende : (XLV : 1 , 7 .)

God is ons toevlucht in der noot

Ons hulper in ons liden groot

En schenct ons zijn ghenaden.

Al wort dat aertrijck seer verstoort

Wij en worden niet beladen.

God die daer is van grooter cracht

Die blijft bi ons dach ende nacht,

Knde hi zal ons ontfanghen

Want Jacobs God is hy glienaemt

Nae hem staat ons verlanghen.

IV.

De Psalmen van Utenhove.

De behoefte aan het Psalmgezang was te groot, dan dat

de gemeenten, die in waarheid hier onder het kruis zuchtten,

den arbeid van van Zuylen van Nyevelt zouden hebben kunnen

verwerpen , zoolang zy niets anders daarvoor in de plaats

konden stellen. Maar het was er verre van verwijderd dat

zy het onvoldoende daarvan niet zouden hebben ingezien en

erkend. De wensch om op eene waardiger wijze de psal-

men, door Gods Geest ingegeven, te kunnen zingen, werd

3
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reeds zeer spoedig vernomen. Nog naauwelijks mocht aan

de Hervormden eenige rust worden gegund of de bewerking

van eene psalmberijming, die by de openbare godsdienstoe-

feningen gebruikt kon worden, werd noodig verklaard en be-

proefd. In het najaar van 1550 zagen de Gereformeerden,

die uit Antwerpen en andere steden van ons vaderland naar

Londen waren gevlucht, zich aldaar hel kerkgebouw van een

Augustijnerklooster ten gebruike aangeboden. Ken vijftal wet-

tig aangestelde predikers verkondigde hier vrij en veilig het

"Woord Gods, voor een vrij groot getal landgenooten die zich

voor de waarheid de moeilijkste opoffering hadden willen ge-

troosten. Aan den voortretfelijkeu edelman Johaunes l'uii-

ho\e, die uit Gend was geweken, wenl het opzienersainpt

opgedragen , hetwelk hy met al de krachten van lichaam en

geest zocht te vervullen. Onder zijne eerste werkzaamheden

behoorde de berijming en uitgave van een vijfentwintigtal

psalmen ten gebruike der gemeente aldaar. He/e werden in

1551 voor het eerst — en mei één vermeerderd, na zeven

jaren, ten derden male uitgegeven. Na weinig tijd.8 zagen er

acht en dertig psalmen met de „lofzangen van Maria en Za-

charias" het licht, en in 1561 mochten zijne geloofsgenooten

zich reeds in een honderdtal verheugen.

De Nederlandsche gemeenten konden alzoo verwachten dat

zy binnen eenigen tijd in Int bezit van alle psalmen gesteld

zouden worden. Dal echter de ingenomenheid mei deze gave

algemeen niet zeer grool is geweest, mag blijken uit de proeven

van psalmberijming, die er nog werden geleverd door onder-

scheiden dichters, nadat de eerste gedeelten van Uteahoves

psalmboek reed- walen in Int Licht verschenen, toen de vol-

tooiing van dit werk kon worden te gemoel gezien, Of zou

de vriend van Datheen, de schilder en rederijker Lukas de

üeere te Greud, waar (Jtenhove vroeger gewoond had, nog wel

in het jaar L565 een zevenenden iulal psalmen hebben Uit-
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gegeveu , indien het volk met het reeds aangebodene zijne

tevredenheid had getoond? 8) De uitgever van dit werk van

de Heere verklaart, dat de vroegere berijmingen dezen nieu-

wen arbeid niet onnoodig deden zijn. Hy veroordeelt daar-

toe in de eerste plaats „de lichtvaardige zangwijzen , waarby

't heilig woord Gods dikwijls is misbruikt geweest in dansen

en andere wulpschheden ," en toont daarmede dat de Sou-

terliedekens aan 't verlangen der hervormden niet meer vol-

deden. Vervolgens geeft hy te kennen dat in de bestaande

vertalingen aan den zin dikwijls is te kort gedaan, terwijl

andere, wat hare dichterlijke waarde betreft, al te weinig

beandwoordden aan de eischen, die men doen mag aan de

vertolking van zulk een allereerwaardigst werk als de psalmen

zijn. Daarenboven meent hy nog een grond van aanbeveling

te vinden in de melodiën der psalmen van Marot, waarop

de Heere's psalmen waren gesteld. Dat laatste bewijst hoezeer

de zangwijzen van het Geneefsche psalmboek algemeen in den

smaak vielen. De aanbeveling, hieraan ontleend, ontbrak aan

het werk van Utenhove. die een groot aantal van andere

psalmmelodiën , vooral uit Hoogduitsche gezangboeken had

overgenomen. Maar had men daarenboven ook in die dagen

niet reeds recht om meerdere zuiverheid van taal , meerdere

volkomenheid in maat en rijm te vragen , dan in de bearbei-

ding van den opziener der Londensche gemeente werd ge-

vonden? Intusschen heeft Lukas de Heere zijnen arbeid niet

voortgezet. Werd hy daarin verhinderd door het zien van

den opgang, dien Datheens werk aldra in de gemeente maakte?

Zeker is het echter dat de aandrang , waarmede zoo velen

Datheen om eene berijming hadden gevraagd, aangevoerd mag

worden als een bewijs dat die van Utenhove geenszins gere-

kend werd de wenschen te bevredigen. Datheen beanclwoordde

aan dat verlangen , door de uitgave van zijn psalmboek

,

hetwelk hv den 25 Maart 15 66 aan alle gemeenten en die-



36 DE PSALMEN VAN UTENHOYE.

naren van J. C. , die onder de tyranny van den antichrist

zuchtten en klaagden, opdroeg-, en hetwelk, blijkens de op-

gave aan het einde des werks , den 2 s April van dat jaar was

geëindigd. In de voorrede verklaart Datheen tot zijn taak

niet te zijn overgegaan
,
„om den arbeid van anderen die

daarin hun best gedaan hebben, te misprijzen, of zich op

eenige kunst te beroemen," maar om den band met de Fran-

sche gemeenten nog naamver toe te halen. Hij deed dit „omdat

de psalmen alle (zijns wetens) nooit bekwamelijk zijn overge-

zet geweest oin stichtelijk in de gemeenten te zingen , en om-

dat de vertalers uitdrukkelijk hadden begeerd dat men hun

werk zou laten blijven. En zoo daar iemand ware die wat

maken wilde dat hy dat van nieuws doen zoude.*' Na dat

boek van Datheen verscheen , met eene voorrede van God-

fridus Wingius, geteekend te Londen 12 September 1566,

het volledig psalmboek van Utenhove, die inmiddels was

gestorven. 9)

Wanneer wy dezen bundel lezen , dan zullen wy het niet zoo

bevreemdend vinden dat hy in den strijd tegen zijnen mededin-

ger zich niet heeft staande gehouden. Het behoef) inderdaad niet

aan strafbare partyzueht te winden toegeschreven, wanneer men

algemeen de hand naar een anderen had uitgestrekt, en ook de

gemeenten in Engeland, te Londen, Norwich en Sandwich, Da-

theens vertaling met hevige drift begeerden. Had deze ook

hier oiei vroegei als Euangelieprediker gewerkt? Al mocht

het blijken dat Utenhove op lic! algemeen verlangen naai-

de melodiën van Geneve acht had gegeven, zoo was hel

grootste gedeelte toch van Duitschen oorsprong. Diezelfde

Oorsprong kwam ook al te duidelijk uit in de laai van

die psalmen, zoodal Int scherp vernuft, hetwelk Datheen

in de vorige eeuw bestreed, in Utenhove vooral niet min-

der te berispen zon hebben gevonden. Men oordeele uit

Ps. L03: 2:
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Hy vervult dynen mondt met goedt

End sal dy oock vernieuwen

Dyn iueghdt, so hy den arendt doet

Als dyn sonden dy rouwen.

Of wilt gy Psalm 130, die uit Luther is overgenomen:

Wt dieper noodt schrey ick tot dy,

Heer Godt, aanhoor myn roepen.

Dyn gnadighe ooren keer tot my

,

End myner bede sy open.

Het blijkt dat Utenhove, die ongeveer 21 jaren lang bui-

ten zijn vaderland als balling had verkeerd, niet de vrees

voor Duitschen invloed had ingezogen, die allengs door de

vele volgers van Calvijn, uit Frankrijk en elders overgeko-

men, aan zijne landgenooten was medegedeeld. Behalve uit

het genoemde zien wy dit ook in eenige gezangen, doorhem

uit Luthersche liederenboeken overgenomen en achter zijne

psalmen geplaatst. "Wanneer de Nederlandsche Hervormde

Kerk tot op heden toe, onderscheiden liederen van Luther

en zijne tijdgenooten gebruikt, is dit aan Utenhove toe te

schrijven, wiens werk door Datheen gespaard en door de ge-

meente in eer gehouden is. Van Luthers: „Onze Vader"

kort en goed uitgelegd en op gezangwijze gebracht ," even eens

als van diens bewerking der oude Apostolische geloofsbelijde-

nis, gaf hy eene vertaling, die de Hervormden en Lutherschen

in ons vaderland , in de eerste eeuwen evenzeer hebben gebruikt,

zoo dikwijls als zy tot het zingen van de oude geloofsbelijdenis

en van het gebed des Heeren werden opgeroepen. In liet

Luthersche gezangboek van Willem van Haeght , waarvan in

1579 de eerste uitgave verscheen, vinden wy dezelfde verta-

lingen die men achter Datheens psalmen aantreft. 10)

Het waren niet alleen deze beide liederen, waarmede in

de heiligdommen , Calvijns volgelingen gedurig hun geloof
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belijden, hunnen Yader bidden zonden. I'tenhove vervaar-

digde een „gebed voor de predikatie" in rijm, hetwelk niet

van de lippen zijner geloofsgenooten was te weeren. Da-

theen vond geene zwarigheid om dit weldra zeer geliefde vers

over te nemen. De Synode te Dordrecht van 157 1 had bet

gebruik er van aan de keus der predikanten overgelaten en

ofschoon er vier jaren tater aldaar door een nationale kerkver-

gadering het gebruik van alle gezangen, die niet in de 11.

Schrift gevonden worden , werd verboden , is dit gebed steeds

met stichting gezongen, la welke gebrekkige taal deze bede-

zang /ij geschreven, hy verdient onze aandacht als een klein

gedenkteeken van eenen milderen geest, uit hel eerste tijd-

perk der Hervormde Kerk, die nog dankbaar winst zocht te

doen niet het goede voorbeeld, door eeiie andere afdecling

der ESuangelische Kerk gegeven. Dal de*e zang in later tijden

bleef gespaard, zelfs onder de strengste 1 heerschappy van

Calvijns geest, toont eene ongetrouwheid aan telkens oitge-

eprokene beginsels, die wy niet betreuren /.uilen. Of is die

zang, hoe gering ook zijne dichterlijke waarde zij, niet te

beschouwen als eene hulde aan den geest der Duitsche Her-

vorming, tegen wien de zusterkerk zich tot hare schade te

sterk had gewapend? Wat zijn toch on/e oude kerkgezan-

gen? Dat er plaatsen uit het Nieuwe zoowel als uit het

Oude Testament in rijm werden gebracht, /.oude-: te vragen

of /\ wel uvselukt waren om op de lippen eener Christe-

lijke vergadering te worden genomen, kan niet worden aan-

gevoerd als een bewijs dat de Hervormde Kerk, even als

Lllther, het recht der gemeente op nieuwe, door Gods geest

ingegevene liederen erkende. Men /.al toch aan de tien ge-

boden den ii.-wi in van een gezaug en wel van een Euangelisch

lied niet kunnen geven, bloot door de woorden des wetgevers

in. 1 r\jmklaukeu, maai en zaugwyzen te voorzien. Zoo iets

kan wel door niemand WOrdeil beweerd.
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Als wy de geschiedenis van het Euangelisch gezang by de

openbare godsdienstoefeningen in onze vaderlandsche Her-

vormde Kerk willen kennen, dan moeten \vy beginnen met

te wijzen op de vertalingen van Luthers „Onze Vader" en „de

twaalf geloofsartikelen ," maar vooral op den „Bedezang voor

de predikatie," welks woorden niet, zooals de psalmen en

de andere gezangen, aan de letter der Schrift zijn ontleend.

Wy zullen dit gezang, hetwelk door vele, met ons in vroe-

geren tijd het naauwst verbondene Hoogduitsche gemeenten

tot op heden toe wordt gebruikt, 11) het eerste der Neder-

landsche Hervormde Kerkgezangen kunnen noemen en deelen

het hier mede

:

O God die du onss vader bist,

Door Jesum Christ,

Gheef dynen Geest ons allen ghemeyn

Die ons ter waerheyt leyde,

Verhoor ons doch te deser stondt

:

Open deu mondt

Dyns dienaers, dat hy dyn woord reyn

End vrymoedig wtbreyde.

Daertoe , o Heer
,
ghenadelick

Open ons hert end ooren

,

Dat wy dat hooren vlytelick

End trauwelick bewaren

Opdat wy moghen vruchtbaerlick

Dyn lof altyd verklaren.

Wy beklagen ons niet dat Datheen TJtenhoves „danckseg-

ghinge over de drye hoofdstucken onser salichheit ," naar

aanleiding van een oud, ook door Luther bewerkt Kersge-

zang, niet achter zijne psalmen heeft opgenomen. 12) Maar

dat hy zijnen invloed heeft aangewend om 's mans bedezang

en de vertalingen van Luther in onze Kerk te bewaren , is

ons een stof van blijdschap. Te recht hebben de bewerkers
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van onze nieuwe psalmberijming dan ook aan die weinige ge-

zangen alle zorg te koste gelegd. Zv waren die zorg waar-

dig. De tweede herijming der ^geloofsartikelen hebben wy

aan Luther te danken. Ook de melodie waarop zy gezongen

moet worden is ten deele zijn werk. Het berijmde gebed

des Heeren is mede wat de woorden, en deels ook wat de

zeer oude melodie betreft, aan den ünitschen Hervormer

toe te schrijven. Hoe zal de bedezang voor de predikatie

door ons met des te meer aandacht en stichting worden

gezongen, wanneer wy ons zijnen oorsprong voorstellen! Hei-

lig wordt dit lied, dat voor ruim drie eeuwen door een

vromen Landgenoot vervaardigd, by de godsdienstoefeningen

onzer vervolgde voorvaderen in hunne ballingschap en straks

by hagepreeken werd aangeheven. Waar wy ons /.niks herin-

neren, zullen wy Johannes Utenhove roemen als den man

die, schoon in dichterlijken rang de minste, het eerste moet

genoemd worden waar er sprake is van de Euangelische ge-

zangen der Nederlandsche Hervormde Kerk.

V.

Be psalmberijming van Datheen kerkelijk ingevoerd.

Wie in den zomer van het jaar 1566 zijne Bchreden

richtte door de streken >an Vlaanderen, moest getuige «nr-

den van eene buitengewone beweging, die &e gemoederen

van duizenden daar had aangegrepen. De geestdrift voor de

zaak der waarheid en vrijheid, die sniert een geruimen tijd

krachtig by hel volk zich openbaarde, had nieuw voedsel ont-

fangen toen Int beroemde verbond deredelen, tegen het einde

des vorigen jaars, was gesloten. Kn de wijze waarop de Land-

voogdes op de ZUChl naar vrijheid andwoordoe door enkel

eene verzachting der vreeselijke plakkaten voor te stellen,

waa voorzeker niet geschikt om het voli t«' bevredigen. Vol
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van innige liefde voor den Bijbel , wilde het zich dien pas

veroverden schat door niemand laten ontrooven. Het voor-

beeld van velen, die door een moedigen marteldood hun ge-

loof hadden bezegeld, werkte bezielend op ouden en jon-

gen. En waar hun geene heiligdommen werden geopend in

welke de prediker van het zuivere Euangelie de woorden des

levens kon verkondigen, daar stroomden de duizenden naar

buiten om de plek te zoeken en te wijden , waar zy met el-

kander in den gebede en in het hooren van Gods "Woord

zich konden vereenigen. Op zulk eene plek hebben wy thands

te wijzen. De Septemberzon beschijnt de uitgebreide vlakte,

waar hun zal geschonken worden wat hun te lang reeds is

onthouden. Met buitengewone geestdrift was in nabygelegen

steden en dorpen de tijding opgevangen die het houden van

eene openbare godsdienstoefening te dier plaatse had aange-

kondigd. De wegen die derwaarts voerden , waren dus vroeg

bedekt met mannen en vrouwen van verschillenden leeftijd en

stand. Ter bestemder plaats aangekomen, werden de wagens,

die velen hier hadden gebracht, aan elkander vastgemaakt.

By de verschillende toegangen bevonden zich mannen , met

onderscheidene wapenen voorzien en gereed om elke vijandige

aanranding met kracht tegen te gaan.

Aller blikken richtten zich hier op eenen man, die als de

voorganger in deze godsdienstoefening op zal treden. Een

wagen heeft men in het midden des velds gevoerd en hierop

is met haast uit eenige latten een leerstoel gereed gemaakt.

De man , die optreedt , is in de kracht zijns levens. Hy
heeft den leeftijd van vijfendertig jaren bereikt. Eeeds het

hooren van zijnen naam had de menigte met belangstelling

vervuld en het getal van zijne hoorders tot vijftienduizend

doen toenemen, want al was hy pas in deze oorden gekomen,

hy was hier geen vreemdeling. Op de grenzen van Frank-

rijk , te Mont-Cassel in Vlaanderen geboren , was hy reeds
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\roeg in het Karmeliter klooster te Iperen getreden, maar

reeds op negentienjarigen leeftijd had hy den monnikenstand

en Homes kerk vaarwel gezegd. Na vijftien jaren in aan-

houdend zwerven en strijden doorgebracht, had hy sedert het

jaar 1562 met een zestigtal familién , door de gunstige be-

schikking van Frederik II, keurvorst van den Palts, een schuil-

plaats gevonden in Frankenthal. Van hier was hy in deze

dagen voor kort door dien vorst met eene zending belast naar

al de Hervormde Kerken van Zwitserland. Was het wonder dal

hy na het vervullen van zijne roeping zich getrokken voelde

tot zijnen geboortegrond? Hadden zijne gelijkgezinde landge-

nooten niet in zijne ballingschap hem by herhaling de bewijzen

geschonken, hoezeer zy zijne verdienste op prijs stelden? Ook

hy had hun steeds de blijken van onverflaauwde deelneming

gegeven. Maar wie den ijverigen voorstander des Euangelies

nog niet kende, hy werd hier weggesleept door het hooren

van de taal , die hy thands tot de saamgevloeide schaar sprak.

De man, die reeds zoo belangwekkend was door de offers,

voor de zaak des Euangeliea gebrachl ,
wen! onweerstaanbaar

als hy wees op de groote voorrechten, hun verleend door de

genade Gods, die hen uit de duisternis geroepen had tot

zijn wonderbaar licht. Hoe ontgloeide daar menig zwakke

van heiligen moed, als de prediker met den gloed eener vaste

overtuiging op het voorrechl wees van voor liet Kuangelie te

strijden. Zijn rede draagt al de kenmerken \an het uit-

vloeisel te zijn van een gemoed . dat geheel en al door-

drongen is van de kracht des goddelijke!! Woords. Met

levendige gebaren en vonkelende OOgen stort hy in de gloei-

ende beelden waarmede de profeten san den ouden dag

tegen de vijanden Gods hadden getuigd, zijn vloek uit over

„Baby1ons boere die dronken is van hei bloed der martelaren

en over den antichrist en den Nimrod die het volk «les Hoe-

ren vervolgt." De ken- om liever te Bterven dan den strqd
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voor het geloof te staken, is by menigeen tot rijpheid ge-

komen. En als het amen van zijne lippen is gevloeid en

de prediking is geëindigd, klinken uit duizenden van mon-

den de psalmen tot den hemel. Die psalmen zijn geheel

in overeenstemming met hetgeen pas die lippen hebben ge-

sproken. Zy zijn in dezelfde taal , die de welsprekende

prediker heeft doen hooren. Het is de taal ook van de

bewoners dezer oorden, die by duizenden zijn saamgevloeid.

Die psalmen waren gesteld op dezelfde wijzen waarop de zoo

naauw met hen verbondene Waalsche broeders in de Fransche

taal ze zongen. Zy waren naar het Fransch van Marot en

Beza gevolgd. Eerst sedert weinig weken waren zy hun

bekend geworden. Aan de gemeenten onder het kruis wa-

ren zij opgedragen. En de man die zijne krachten hieraan

had toegewijd in den vreemde en wiens psalmen met zooveel

blijden dank waren aangenomen, was geen ander dan de

prediker, dien zy vóór zich zagen, wiens stem allen thands

had weggesleept — Petrus Datheen. 13)

Zal het ons by het opmerken van den buitengewonen

indruk, dien de redenaar door zijne vurige, juist voor het

volk berekende welsprekendheid maakte, zoo zeer verwonde-

ren, dat Datheens psalmberijming aldra al de andere in de

schaduw stelde? Zy heeft zonder twijfel zeer groote gebreken

en het was noodig dat deze zeer duidelijk in het licht werden

gesteld, opdat de dwaze afgodery waarmede een bevooroor-

deelde menigte in later eenw nog aan het verouderde Ylaam-

sche rijrawerk gehecht bleef, mocht worden uitgeroeid.

Maar indien wy der Hervormde kerk van de zeventiende

en achttiende eeuw haar vasthouden aan het oude niet tot

eere kunnen rekenen, wy kunnen zeer goed uit de omstan-

digheden ons den buitengewonen opgang verklaren dien Da-

theens arbeid by zijne verschijning maakte. Waren toch de

proeven, die tot dusverre geleverd waren, wel zoo veel
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voortreffelijker, wat rijm en maat betrof? De Souterliedekens

van van Zuylen waren hoe langer hoe ongeschikter voor ker-

kelijk gebruik bevonden. De bundel van de Heere bevatte

slechts zevenendertig psalmen. Ook Utenhoves gebrekkig

wrik was nog niet eens in zijn geheel uitgegeven. Men had

hier de eerste volledige berijming. Dat zy op den voet de

door den beroemden Calvijn uitgegevene en door de Waalsche

broeders gebruikte Fransche vertaling van Marot en Beza was

gevolgd, werd als eene niet geringe verdienste beschouwd.

Wel waren de gebreken dier vertaling dus ook overgenomen

maar hoe zou het volk dit opmerken en euvel duiden aan

den man die met den grondtekst niet bekend was? De

gemeente onder het kruis had reeds terstond met gretigheid

aangenomen wat in het voorjaar van 1566 haar was opge-

dragen. Op den 21 Jnly van dat jaar was , onder het zingen

van een dier psalmen, reeds de betreurenswaardige beeldstorm

te Antwerpen aangevangen. Naar alU waarschijnlijkheid moet

die psalm althands aan Datheen ontleend en de 115** zijn

geweest, liet is waar: te dier tijde bevond zich, volgens

zijne eigen nadrukkelijke; verklaring, Datheen nog aiel in deze

streken. Hy hield zich toen in Zwitserland op om, als gezant

van den keurvorst, daar de Hervormde kerken te bezoeken.

Maar toont liet aanheffen van dien psalm by den beeldstorm

niet duidelijk dat zijne berijming reeds vroeg algemeen was

bekend? Toen Datheen zelf dus, ongeveer een of een en een

halve maand later, in Vlaanderen optrad, vond hy by zijne

geestverwanten zijnen naam en arbeid op boogen prijs ge-

steld . maar de 'naat der rooni-ehen tegen hem was tegelij-

kertijd zeer toegenomen. Had niet het psalmgezang hun hiel

als een leuze de- opstands toegeklonken? Waren onder het

geklank van die toonen, niet de heilige plaatsen beroofd

geworden van zoo veel wal van hunne kindschheid af hun eer-

biedwaardig was voorgekomen f Hoe verschenen die woe-
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dende ijveraars hier aan allen clie eene eenigzins gematigde

denkwijze bezaten , in een vreesselijk en betreurenswaardig

licht. Neen, van nu aan was er aan eenstemmigheid tus-

schen Roomschen en Hervormden niet meer te denken. De

Souterliedekens waren vroeger evenzeer op de lippen van de

eersten als van de laats ten geweest. Maar de Datheensche

psalmen klonken hun als wanklanken in de ooren en de ont-

waakte liefde voor het psalmgezang maakte plaats voor afkeer

en haat , toen men , op de maat der nieuwe Zwitsersche

melodiën , door de bijl- en hamerslagen de kostbaarste ge-

denkstukken van de vroomheid van vroegere geslachten in de

heiligdommen hoorde verbrijzelen. De hevige aanvallen die

de bewerker van die berijming in zijne prediking tegen Rome

zich veroorloofde en waarvan het gerucht zich alom ver-

spreidde en het gevolg al spoedig merkbaar was , moesten

de verbittering doen toenemen. Hier kwam by dat de for-

mulieren voor de eeredienst en de Heidelbergsche Catechis-

mus achter in het psalmboek werden opgenomen , en even

zoo als de gebeden en de Catechismus van Calvijn in de

Geneefsche psalmboeken , de Roomschen afschrikten.

De klove die de volgers van Rome en Calvijn verwijderde,

werd steeds grootei. De Souterliedekens mochten naar het

schijnt, volgens een bisschoppelijk besluit, den 11 Juny 15 70

op een synode te Mechelen genomen , niet langer worden

gehoord. De psalter, met geestdrift aangegrepen, kon nu

den volke weer ontnomen worden als een speeltuig, waarvan

het gebruik alleen aan de Roomsche geestelijkheid als vroeger

moest worden toevertrouwd.

Maar des te krachtiger en vuriger werd de liefde, waar-

mede de arbeid van Datheen door de verschillende Hervormde

gemeenten des lands werd begroet. Het volk heeft er den

stempel der goedkeuring zoo diep ingedrukt , dat meer dan

twee eeuwen noodig waren om er alle sporen van uit te
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wisschen. Waarlijk, waar wy dit opmerken, behoeven wv

niet de toevlucht te nemen tot onbewezene beschuldigingen,

als of aan minder edele beginselen by Datheen zelven en

niet aan vrije keus des volks de spoedige algemeene invoe-

ring er van moest worden toegeschreven. Al ware hy ook

geen Voorzitter geweest — het zou der eerste synode der

Nederlandsche kerken onder het kruis, te Wezel in 1568

gehouden , moeielijk zijn gevallen den pas ontfangen psalm-

bundel , waarmede algemeen zoo veel ingenomenheid duide-

lijk werd bespeurd, niet goed te keuren. Wijzer handelde

zy met gebruik te maken van die ingenomenheid , als zy

Datheens werk, met uitsluiting van alle andere berijmingen,

aanbeval, ten einde ook de eenheid der verschillende ge-

meenten in en door het kerkgezang te bevorderen. 14) De

synode van Holland en Zeeland, te Dordrecht in 1574 ver-

zameld , toonde zich van denzelfden geest bezield , maar ver-

klaarde dat zy de nadere bepaling aan eene volgende nationale

kerkvergadering overliet. In zulk eene vergadering, die na

vier jaren in dezelfde stad de belangen der vaderlandschc

hervormde kerken, behandelde, kon ook de vraag over het

kerkgezang niet onaangeroerd blijven. De beslissing was hier

ook weder in het voordeel van Datheens berijming. Zijne

vijanden 15) hebben in latere tijden niet verzuimd er op

opmerkzaam te maken, dat de man \an wien zy afkomstig

was, in deze vergadering den voorzittersstoel bekleedde eir

dat het aan zijn eerzuchtig drijven moet worden toegeschre-

ven dat de vertaling, dit- door Filips van ICarnix, heer van

St Udegonde, was gereed gemaakt, de zijne niet kon \,r-

dringen. [ntusschen heefl men hierin rergeten dal deze

betere vertaling, schoon zy voor de uitgave gereed was, toen

toch nog niet in Int licht vrat \ l i-chcnen. Maar heeft nicn

zich, waar men zulk een vermoeden opwierp en Btraks aU

waarheid \ erlireidde , niet al te veel laten leiden door de
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voorstelling dat het Datheen boven alles om eer by menschen

te doen is geweest? Welke redenen heeft men om te denken

dat deze geheele vergadering zoo zeer door letterkundige be-

kwaamheid boven het volk zich verhief, dat zy al het ge-

brekkige, hetwelk een later eeuw er in heeft aangewezen,

kon opmerken? Laat het zich niet gemakkelijk denken dat

ook zelfs in zulk een geval de Synode zich toch nog zou

hebben laten leiden door dezelfde voorzichtigheid en het ontzag

voor de algemeen heerschende gunstige meening des volks,

die twee eeuwen lang de Synoden hebben teruggehouden van

krachtige pogingen om deze berijming door zoo ontegenzeg-

gelijk veel betere te vervangen? Tot die beschuldiging van

Datheen ontbreekt het aan allen grond, wanneer men uit den

zeer bevoegden mond van Marnix de herhaalde bekentenis

verneemt van Datheen, dat zijne berijming „met groote

haast gemaakt was, dat .zy hem schier als eene ontijdige

geboorte was afgedrongen geweest." Het is Datheen daar-

enboven zelf geweest, die de vertaling van Marnix zeer heeft

geprezen met den hartelijken wensch „dat deze in de plaats

van de zijne by de Nederlandsche gemeenten aangenomen

mocht worden". 16)

Die hoop is nimmer vervuld. Zy werd aldra door alle

bevoegden gedeeld , toen het werk van den voortreffelijken

vriend van den Zwijger in het licht verscheen. In de nationale

Synode te Middelburg in 15 SI werd het gebruik der psalmen

aanbevolen zonder bepaalde opgave van de berijming die men

gebruiken zou. Hier was ter tafel gebracht : „Het Boeck der

Psalmen Davids. uut de Hebreische spraecke in Nederduyt-

schen dichte op de ghewoonlycke Francoische wijse overgheset

door Ph. van Marnix t' Antwerpen 15 80. Met privilegie van

Z. H. den Eaet van State, de Staten van Vlaanderen, Bra-

band, Holland, Zeeland, Vriesland en opgedragen aan de

Staten van Holland en Zeeland." Het kon niet anders of
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de kundige man, die dezen bundel in handen nam en enkele

psalmen met die van de algemeen gebruikte vergeleek , moest

verre weg de voorkeur geven aan den later verschenen arbeid,

welke overal de sporen droeg van met de meeste naanwge-

zetheid naar het oorspronkelijke te zijn bewerkt. Er is geen

twijfel aan of de vergelijking moest de gebreken van Datheena

arbeid in het oog doen springen. Maar kunnen wy het van

deze synode verwachten dat zy reeds nu zon vernieti-

gen wat voor slechts drie jaren by een synodaal besluit

algemeen was ingevoerd? Welken indruk zou zulks op

dat gedeelte der gemeente maken, hetwelk, van den geest

van Calviju doordrongen, den stempel der rechtzinnigheid op

het werk van een hunner aanvoerden had gedrukt ? Tot zulk

een waagstnk meende men nog niet te mogen overgaan.

Dat de meerderheid stellig de grootere voortreffelijkheid

van Marnix psalmen heeft erkend, blijkt wel duidelijk uit het

besluit, dat hier werd genomen. Immers — het psalmge-

zang werd voorgeschreven, maar de gemeente wordt niei meer

zoo als vroeger aan de berijming van Datheen gebonden.

Geen woord van aanprijzing of goedkeuring wilde men geven,

waar men geen wooid van afkeuring dorst uitspreken. Maar

wie leest niet tusschen de regels bier ilvn duideüjkeo wensch

naai- een tijd, waarop het gebrekkige door liet betere zon

kunnen worden vervangen'? 17)

W v zullen het ons dan zeer goed kunnen voorstellen, dat

van meer dan eene zijde pogingen werden aangewend om

later tot stand te brengen, wat lot dus VCT nog niet mo-

gelijk was geweest. Dal de Middelburgsche Synode uiel

verder was gegaan, werd door Marnix aan de kwaadwillig-

heid toegeschreven, waardoor verscheiden yveraara onder de

predikanten zich tegen zijn persoon en iverk baddeu dom

kennen, llnn mishaagde de gematigde zin. die by de Staten

beerschende «vaa en de pogingen door Acac aangewend om
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den arbeid van Marnix in de plaats van Datheens werk te

stellen , werden nu in verdenking gebracht door de party, die

Datheen als een harer grootste aanvoerders vereerde. Zoo

wees men eenen arbeid af, wiens uitstekende verdiensten de

nijd zelfs niet konde loochenen.

Het was dan ook eene vruchtelooze moeite, die er werd

aangewend by de Haagsche Synode van 15 86, om te bewer-

ken dat hierin verbetering tot stand werd gebracht. Tegen

de voorstanders van de psalmberijming van Marnix verhieven

zich de stemmen van hen, die daarin eene nederlaag voor

hunne party zagen, waardoor de invloed der tegenstanders

zou worden versterkt. De Synode verklaarde evenwel aan

Marnix, dat zijne berijming „aan 't grootste gedeelte behaagde

en dat men, na ernstige overweging der zaak, wel genegen

zou zijn zijne psalmberijming in de Kerk in te voeren, indien

men maar bevond dat zulks op eene geschikte wijze en met

de minste ergernis voor de Kerk kon plaats grijpen." 18) Het

mocht reeds veel heeten dat hier het besluit der vorige Sy-

node werd herhaald en er nog niet eene nieuwe nadrukke-

lijke aanbeveling van Datheens berijming werd afgekondigd.

Daartoe ontbrak het der meerderheid aan moed. Men zou

zich al te zeer aan de veroordeeling van al wat beschaafd heette,

hebben prijs gegeven. Het beter gedeelte der gemeente kon

zich nu nog ten minste met de hoop op een gelukkiger tijd

vertroosten.

De gemeenten, die in tijden van druk in de open vlakten

met moed en hope waren vervuld by het aanheffen van de

psalmen van den vurigen Datheen, vereenigen zich thands

in de hun ontsloten kerkgebouwen. Met geestdrift worden

hier zijne woorden op de lippen genomen:

Hoe lieflick o Heer end hoe reyn

Syn uwe wooninghen niet kleyn?
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Lustich syns' end schoon bouen maete.

Myn hert' verlanght met allen seer,

End sucht nae uwen tempel Heer,

Myn siel end lijf in desen staete

,

Syn in den waeren God verblydt,

End seer verheught tot deser tydt.

Zulleu wy het wel als een zoo groote zonde kunnen ver-

oordeelen, dat het volk niet algemeen dringende behoefte

toonde om zijn gevoel met de woorden van Marnix uit te

drukken

:

Hoe lief, hoe soet end aenghenaem

Syn dijn woonsteden seer bequaem,

O lieve God ! Heer der heyrscharen

!

Myn siel verlangt met grooteu lust,

Ja sucht end steent, end heeft geen rust,

Om in dijn tempel te vergaren:

Van vreugden 't hert in 't lijf my springt,

Alst op den Heer des levens dinckt.

Wel mochten de gemeenten zingen van het „lieflijke en

reine" harer heiligdommen. De beelden en de altaren zijn

weggenomen. Als een overblijfsel van eenen vroegeren tijd

vertoont zich echter nog het orgel op zijne oude plaats. In

Noord-Nederland heeft een geest der gematigdheid gewaakt

,

dat de hand die de beelden vernietigde, ach aan het kostelijk

speeltuig niet vergreep. De burgerlijke overheid nam het

in han- besehei niiu^. Zv wilde, dat althands na het einde

der godsdienstoefeningen, het volk zieli /.on wrlustigru in liet

geluid der heerlijke klanken, die trn begaafde hand er aan

ontlokte. Mei was echter niet te verwachten, dat de Leeraren

en Opzieners dei- gemeente met het orgelspel ingenomen /.ou-

den zijn. Had men in Zwitserland niet reeds in L524 de

Orgels uit de kerken weggenomen? kon het ongunstig oor-
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deel, door Calvijn er over uitgesproken, hier wel zonder in-

vloed blijven p De Dordsche Synode van 1574 had het

orgelspel na het eindigen der godsdienstoefening, niet alleen

als in strijd met de Schrift, 1 Cor. xiv: 19, veroordeeld,

maar ook als nadeelig voor de pas genoten stichting en als

bevorderlijk voor het bygeloof, geheel verwerpelijk gekeurd.

De algemeene Kerkvergadering, in dezelfde stad vier jaren

later gehouden, had besloten, „dat de orgels, gelijk ze voor

een tijd geduld waren, alzoo met den eersten en op 't aller-

gevoegelijkste. moesten weggenomen worden." Dit doel werd

ijverig door vele predikanten nagejaagd. Hun streven werd

echter verijdeld door de regering, die de zorg voor de orgels

voor hare rekening nam en voor en na de godsdienstoefe-

ningen of ook op bepaalde weekdagen , het orgel liet bespe-

len. Gedurende de godsdienstoefeningen was het tot zwijgen

veroordeeld. De psalmzang der gemeenten mocht zich niet

met het geklank vereenigen van dit zoo uitnemend kerkelijk

speeltuig, dat in vroeger en later eeuwen zoo zeer geschikt

werd gekeurd om de aandacht te verhoogen. In weerwil van

dit alles mag Nederland zich beroemen, dat het den meest

vermaarden organist van zijnen tijd, wien het nageslacht als

den stichter van de beroemde Duitsche orgelschool verheer-

lijkt, onder zijne zonen telt. Men meene echter niet, dat

hy by de godsdienstoefeningen aan het psalmgezang der ge-

meente eene hoogere waarde heeft gegeven. Jan Pieter Swee-

ling (geb. te Deventer 154-0, gest. te Amsterdam 1621)

was door de Amsterdamsen e regering tot organist in de

oude kerk aangesteld. Zijn spel, by de openbare eeredienst

te zeer versmaad , werd straks met de meeste geestdrift

aangehoord en de hulde en liefde, hem bewezen, toonden

hoe het volk den zin verstond der psalmwoorden , die

door den Geest Gods ingegeven, door Datheen dus waren

vertolkt

:
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Wilt 's Heeren lof en prys singhen

:

Met der fluiten soet gheklanck

,

End der orghelen ghesanck

,

Laet syn eere nu voortbringhen. 19)

VI.

Euangelische gezangen veroordeeld.

By het vergelijken van de psalmen van Datheen en Mar-

nix bedroeven zich velen over de macht van het vooroor-

deel, dat in de Nederlandsche Hervormde Kerk een zoo

reine bron van stichting heeft bezoedeld. Wy zoeken of er in

het psalmboek van den grooten Marnix, aan wien Staat en

Kerk zooveel te danken hebben , misschien enkele uitdruk-

kingen te vinden zijn, die met den heerschenden geest in

strijd kunnen geacht worden. Maar neen ! Wy ontdekken hier-

van geen spoor. Integendeel. De geest, dien wy hier op-

merken , is geen ander dan dien wy by Datheen vinden.

Dezelfde ingenomenheid met de psalmen des Ouden Verbonds

wordt by beiden waargenomen. Datheen had in zijne voor-

rede geleerd, „dat alles wat tot het rechte geloof, tot een

godzalig leven , tot geduld en lijdzaamheid van noode is , in

Davids psalter is te vinden, zoodat deze met recht een kleine

bijbel mag genaamd zijn." llv beroept zich zelfs op Atha-

nasius woord: „dat alle de artikelen onzes christelijken geloofs,

namelijk van het eenig, eeuwig, oneindig, goddelijke Wezen,

van de drievuldigheid der personen, van de ware goddelijke

en menschelijke natuur van Christus, van Zijn lijden, sterven,

begraven, nederdalen ter helle enz. in de Psalmen Davidfl

grondig en klaar geleerd en bevestigd worden." Het was die

geest, die Datheen had bewogen om geene gezangen in zijnen

bundel op te nemen. Hy had enkel de tien geboden, naar

het Fransch berijmd, en Luthers „Onze Vader en twaalf ge-



ETJANCxELISCHE GEZANGEN VEROORDEELD. 5 3

loofsartikelen," benevens het gebed voor de predikatie van

Utenhove onveranderd overgenomen en van de drie lofzangen

,

waarmede het Euangelie by Lucas aanvangt, en van de ge-

loofsartikelen nieuwe bewerkingen gegeven. De Synode der

Ned. kerken onder 't kruis, in en buiten Nederland verstrooid,

voerde in 1568 het boek van haar medelid Datheen in voor

het gebruik der gemeente. De provinciale Synode der Ker-

ken van Holland en Zeeland, te Dordrecht in 1574 gehou-

den, verklaarde uitdrukkelijk zich voor de psalmen van Da-

theen , mitsgaders voor de andere gezangen , hierin opgenomen

,

terwijl zy het al of niet gebruiken van den Bedezana; voor de

predikatie aan de vrijheid der Euangeliedienaars overliet. Deze

vrijzinnigheid werd niet meer by de meerderheid van de leden

der nationale Synode te Dordrecht in 1578 en te Middelburg

in 15 81 gevonden, waar het vonnis werd geveld: „De psalmen

Davids alleen zullen in de kerken gezongen worden , terwijl

weggelaten moeten worden gezangen, die in de Heilige Schrif-

ten niet gevonden worden." Hetzelfde werd in de nationale

Synode te 's Hage in 15 86 bepaald en de vergadering van

staatslieden en predikanten, die in dezelfde stad in 1591 eene

kerkordening ontwierp, toonde geheel denzelfden geest.

Was Filips van Marnix van een ander beginsel doordron-

gen? Geenszins. In den eersten druk nam hy de vertalin-

gen, die Utenhove aan het Hoogduitsch ontleend had, zonder

verandering over, zoo als hy ze achter Datheens psalmboek

vond. Maar behalve de tien geboden , naar Datheen , die . hy

mede opnam , vinden wy by hem nog eene berijming van

eigen hand, naarden Hebreeuwschen tekst, waarachter hy, in

zes vierregelige verzen, den hoofdinhoud der geboden, naar

's Heilands uitspraak, (Matth. xxn : 37 enz.) en het einde en

de nuttigheid der wet voorstelt volgens Eom. ni: 19— 22.

Ook van het gebed des Heeren en de twaalf geloofsartikelen

voegde zijne hand er eene vertaling by, even als hy van de
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drie gewone lofzangen des Euangelies eene oorspronkelijke

bewerking gaf. Van de verdenking alsof hy den arbeid van

Datheen zou willen verdringen , spreekt hy op waardigen toon

zich vrij. Tegen het door Datheen gevolgde, in zijne dagen

opkomende gebruik van gy voor het oude dn by 't aanspreken

van God , laat hy zich echter met kracht hooren en zeker zou

dit niet zoo zijn doordrongen, indien de berijming van Marnix

ware ingevoerd. In later tijden , by het allengs geheel ver-

dwijnen van het du en //ij/t uit de taal, moest het behoud er van

aan Marnix werk oppervlakkig den schijn van verouderd ge-

ven, zoodat het volk hoe langer hoe minder het hoogst wvn-

schelijke van de invoering er van kon gevoelen.

De teleurstelling die den dichter bereid werd, weerhield

hem niet alle zijne krachten aan de verbetering van zijn werk

by voortduring te wijden. Een tweede uitgave, die elf jaren

na de eerste verscheen . bewijst met welk eene buitengewone

naauwgezetheid en zelfverloochening de edele man schier in

regel voor regel, zijn werk aan de strengste kritiek onderwierp.

Maar hy had het niet slechts by het beschaven van het vroegere

gelaten. Tn de plaats van het vroegere aanhangsel, waarin hy

ook de gezangen van anderen had opgenomen, zien wy nu een

geheel boek der heilige schriftuurlijke lofzangen , waarvan hy

veertien aan het Oude en zeven (onder welke echter de tien

geboden, en de twaalf geloofsartikelen opgegeven zijn!) aan

het Nieuwe Testament ontleend had.

Het is er evenwel ver van verwijderd dat deze verzame-

ling voor het Euangeliscb kerkgezang eenigzins eene betere

toekomst beloofd zou hebben, [ntegendeel! tn dezen bundel

kon zelfa ni<'t als vroeger, l'tenhoves bedezang eene plaats

erlangen. De hand des hoveniers die zoo onvermoeid had

gewerkt, dat er zooveel mogelijk al wat liet plantsoen ont-

sierde, vrierd geweerd, had dat kleine teedere plantjes, dm

de gemeente liet' had , niet een weinig Opgebeurd , opdat
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het verfrischt en gereinigd, de harten der kinderen verkwikken

zou. Neen, zy had het, als ware het schadelijk onkruid, uit-

geworpen. De overtuiging was in Marnix levendig geworden

dat er in Gods gemeente gantschelijk niets mocht worden

ingebracht, noch gezongen, noch gelezen dan hetgeen uit de

heilige geloofwaardige schriften des O. en N. T. eigenlijk

getogen is. De vrees had hem aangegrepen, dat door het

dulden van al het andere, aan het nageslacht stof en oorzaak

zou worden gegeven, om een iegelijk naar zijnen eigen zin,

gebeden en lofzangen te zingen , die men in de gemeente Gods

naar des menschen aalwaardige (lichtzinnige) eigendunkelheid

zou willen invoeren. Hy zegt dat de ondervinding hem had

geleerd, hoe gevaarlijk het was dit uit liet oog te verliezen.

Kon er wel iemand sterker getuigenis geven van zijne vrees

voor gezangen? Van Marnix, wiens gematigdheid velen strengen

Calvinisten zorg verwekte
3
gaf hier het bewijs , dat hy op dit

punt geheel met hen instemde. Indien hy den gewenschten

invloed op het kerkgezang had kunnen doen gelden , — de

Nederlandsche Hervormden zouden niet eens meer een enkel

lied van Luther en de zijnen in hunne heiligdommen hebbeu

doen hooren. Schriftuurlijke gezangen, waarin de letter trouw

werd gevolgd, zouden het geringste spoor hebben uitgewischt

van Euangelische gezangen, die door den Geest des Heeren

in den tijd van het krachtig opgewekt geloof te voorschijn

waren geroepen. Als wy eenen man als van Marnix aldus

hooren spreken, zullen wy ons clan wel zoo zeer verwonderen

over den afkeer van Euangelische gezangen, die eeuwen lang

in onze Hervormde Kerk zich heeft vertoond en waarvan de

overblijfselen nog in onze dagen merkbaar zijn? 20)
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Evangelische gezangen nevens hei boek der psalmen.

De geest, die in de woorden van den beroemden man zich

openbaarde, was nog niet die van alle Hervormden. Terwijl

zijn arbeid werd ter zijde gelegd, bleek het aan de latere

uitgaven van Patheens psalmen, dat men niet algemeen de

vrees voor gezangen, door Lnther en zijne vrienden gemaakt,

deelde. Reeds in een der allereersle drukken (15 67) vinden

wy het gebed des Heeren naar Luther en het bekende gebed

voor- de predikatie. Ook „een gebed voor den eten verduitseht

door P. 11. en een dankzegging' na den maaltijd" vonden er

plaats. In 15 86 had men niet eens gevreesd den beroemden

Ambrosiaanschen avondzang: „Christe, die du bist dag en licht."

naar de vertaling van Luther, er in op te nemen. En sedert

dien tijd werden deze gezangen trouw gedrukt en wekten by

menigeen zelfs de vurige begeerte om een grooter getal van

liederen, ter verheerlijking der Christelijke feesten, te ontfan-

gen. Mannen die in kerk en staat een grooten invloed

hadden, spraken het luide uit , en wendden krachtige pogin-

gen aan om het Enangeiische kerkgezang by de Hervormde

Kerk in te \<>eren. 21) Ben Synode, in L612 te Utrecht

gehouden , had als hare overtuiging uitgesproken , dat men

„de gewoonte van de lofzangen te zingen in onze en andere

Gereformeerde kerken gebruikelijk , zon onderhouden en tot

Gods lot' en prijs, mitsgaders ter stichting der gemeente

moest zingen, de psalmen Davids, de lofzangen van .Maria,

Zacharia en Simeon, de artikelen dv< Geloofa, de tien gebo-

den, 't Vader onze en het avondlied: ..( 'hri-le , die dn bisl

dagfa en licht." Ook het gebed VOOl' de predikatie: u God die

onze Nader bist," zon worden aangeheven, Men verlangde

ook „andere schriftuurlijke lofzangen en Christelijke liedekens,
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handelende van Christus geboorte, besnijdenis, doop, lijden,

sterven , opstanding van de dooden , opvaart ten hemel , zen-

ding des H. Geestes enz. gelijk zulk reeds de gewoonte was

van sommige andere Euangelische Gereformeerde kerken."

Dergelijke gezangen zoude men wenschen, om ze, naar voor-

gaande visitatie dergenen die zy daartoe zouden committeren

en met kennis der Synode , van den magistraat en den ker-

keraad van ieder plaats waar men die zal goed en stichtelijk

vinden te gebruiken, op de geschikte wijze in te voeren,

tot opwekking van een levendiger belangstelling in de Euan-

gelische weldaden, den menschelijken geslachte door Jezus

Christus, den Zaligmaker geschied.

Dit besluit scheen den staten van Utrecht zoo weinig

bedenkelijk, dat zy niet aarzelden er hunne bekrachtiging aan

te schenken. Het werd aldaar onder de oogen van de ge-

meente gebracht, daar het opgenomen werd in de „Christe-

lijke kerkordening der Stad , Steden en Landen van Utrecht

,

gearresteerd binnen Utrecht den 28 Augustus 1612. Uit-

gegeven by de Ed. Mog. Heeren Staten derzelver provincie

en met eene voorrede van de afgevaardigden der Synode van

Utrecht tot den Christelijken lezer voorzien."

Het behoeft ons niet te verwonderen dat de kerkordening,

hier gegeven
,
geenszins overal de algemeene goedkeuring kon

verwerven. Het waren de Staten van Utrecht, die deze sy-

node van alle predikanten van dat gewest hadden byeengeroe-

pen. Tegen het twistvuur dat in Holland was ontstoken

wenschten zy hunne gemeenten te beveiligen. Wel verkwik-

kend is ons in die dagen eene vergadering van zoo vele

Etumgeliepredikers die, hoewel niet geheel eenstemmig in

het beandwoorden van de godgeleerde twistvragen huns tijds,

in den geest des vredes zich hadden vereenigd. Vast te hou-

den aan hetgeen noodzakelijk was, maar in zaken van min-

der belang, verschil van inzicht te dulden en te eerbiedigen
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en in alles de liefde te betrachten, ziedaar de regel waaraan

allen gelijkelijk zich toonden te houden. Onder de leiding

van den Haagschen predikant Johannea van Uytenbogaert

,

daartoe door de Staten uitgenoodigd, mocht men by het be-

handelen van minder belangrijke zaken , zich Benige afwijking

van vroegere kerkordeningen veroorloofd hebben, maar de

zucht om den geest des Heeren niet te bedroeven door bitter

doordrijven van menschelijke meeningen, sprak uit den toon,

die hier werd aangeslagen. En de gemeenten waren te

zeer van den geest harer leidslieden doordrongen, dan dat

zy zich zouden doen hooren tegen de hier genomen beslui-

ten , hoe luide deze ook door driftige ijveraars werden ver-

oordeeld.

Dat de afgevaardigden geen redenen hadden gevonden, die

hun de uitvoering van het genomen besluit onraadzaam maak-

ten, zou aldra blijken. Terwijl elders raauwe strijdkreeten klon-

ken, die het gebouw der pas opgetrokken Kerk dvdvn daveren

op zijn grondvesten, grepen vrome Vingeren in de snaren van het

godsdienstig speeltuig. Als de dichter in zijne taal de hymnen

vertolkte, die de vroomste Christusbelijders in lang vervlogen

eeuwen deden hooren , of de eerste gezangen nazong waaraan

de Hervorming hier en elders het leven had gegeven, vergat

hy het gewoel van den onchristelijke;: strijd in zijne nabyheid.

Zich verdiepende in de voorstelling van de groote zegeningen,

die hy aan den lijdenden en verheerlijkten Christus dankte,

deed hy den feesttoon klinken, dien hy, in gelukkiger dagen,

met eene vereenigde gemeente in de heiligdommen hoopte aan

te heffen.

Drie jaren na oei genomen besluit werd de gemeente in

staat gesteld om te oordeelen over de wijze waarop de ver-

wezenlijking er van werd beproefd. Br vertellenen : „llvmni

ofte Lofzangen op de Christelijeke feestdagen eude ander-

ziiib. nul privilegie. In V ( iraveuhaghe bij llillebraut .la-
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cobsz. Drucker Ordinaris van Ho. M. HH. Staten Generael

An°. 1615." — In de opdracht aan de kelkedienaren,

ouderlingen , diakenen en gewone leden der Christelijke ker-

ken in de stad, steden en dorpen van Utrecht, gaven de

gedeputeerden der Utrechtsche Synode een belangrijk be-

richt aangaande het oogpunt, waaruit dit werk moest be-

schouwd worden. Belast roet het bevorderen van de voor-

schreven kerkordening, hadden zy, volgens hunne verkla-

ring, niet willen nalaten, „ook ter ernstiger aanporring van

vele godvruchtige personen , leden onzer kerken en onder de-

zelve ook lieden van goeden aanzien en qualiteit, ook van

buiten de provincie , op de uitvoering van dit artikel te

denken : en na rijpe beraadslaging ingesteld of doen instellen

de Christelijke hymnen, schriftuurlijke lofzangen, en geeste-

lijke liedekens, die zy hier aanboden." Dat deze gezangen

in het licht gegeven werden, geschiedde met het doel om

een naauwkeurig oordeel aangaande den vorm zoowel als den

inhoud uittelokken, en met den wensch om ze of geheel of

ten deele by de openbare godsdienstoefeningen in te voeren

,

indien de geschikte tijd daartoe gekomen en de invoering,

na voorafgaand onderzoek en goedkeuring, tot de verheerlij-

king van God en de opbouwing der Kerke bevorderlijk zou

worden gerekend.

Dat de uitgevers van deze proeve van een Euangelisch

gezangboek acht zouden geven op hetgeen door vroegere Sy-

noden bepaald en door iemand als Marnix nog zoo krachtig

was uitgesproken, laat zich vermoeden. Zy achtten zich ech-

ter door de Kerkordening gedrongen , de hand aan het werk

te slaan , maar wilden de zaak der gezangen hebben gesteld

onder de onverschillige zaken waarvan, het al of niet gebruik

aan de vrijheid der verschillende gemeenten diende te worden

overgelaten.

Hoezeer de invoering van gezangen by Christelijke gemeen-
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ten wenschelijk moet worden gekeurd , wordt aangetoond op

grond van liet voorbeeld van den Heer, de uitspraken der apos-

telen en het gebruik der Christelijke Kerk, zoowel als uit de

pogingen, by onderscheidene Hervormde Kerken in ons wareld-

deel aangewend, om een waardig kerkgezang, in plaats van

het door Rome zoozeer misvormde, in te voeren. Kon hier

zelfs niet gewezen worden op eenige gezangen , die nevens de

psalmen in Nederlandsche Hervormde gemeenten werden ge-

bruikt? Had deze gewoonte wel by sommigen tegenstand

ontmoet: het beginsel van niets te zingen dan dat van den H.

Geest gedicht en ingegeven zij, wordt bestreden met de opmer-

king dat al de Schrift van God is ingegeven en ds hier aange-

boden gezangen, alle, wat stof en inhoud aangaat, als uit de H.

Schrift genomen, dus als van God en Zijnen H. Geest Ingegeven

moeten worden beschouwd. Of mocht de bedenking dat hier

menschelijke woorden en omschrijvingen worden aangetroffen
,

gelden by hen, die deze duldden in de psalmen en ingevoerde

liederen en die toestemden dat deze voor het zingen noodza-

kelijk zijn? Daarenboven moest het hier worden opgemerkt

.

dat vele psalmen of in nel geheel niet of van verre in scha-

duwen , den Christus in zijn leven en weldaden afbeelden ,
—

terwijl er behoefte bestaat aan lofzangen, die ons Jezus Chris-

tus van naby, als den vervuiler aller profecyen , doen zien en

tot dank jegens God en Zijnen Zoon krachtig dringen. En

waar verscheiden psalmen de kenmerken dragen van den (leest

des Ouden Yerbouds
, hoe /.on er niet veel meer versterking

van Christelijke gezindheden geboren worden door lofzangen,

welke den Geesl des N. Verbonda ademen, die den kinderen

Gods is medegedeeld . en die ook nog heden ten dage de

uaiv geloovigen vervuil niet de kennis van (Jods wil in alle

uij-heid en geestelijk verstand.

De bundel bestaat uit achtenvijftig gezangen. hertien

motten het Kerefeeei verheerlijken ; drie zullen op Nieuwjaar
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worden aangeheven , eenentwintig kunnen by de behandeling

der Lijdensgeschiedenis worden gebruikt ; zes mogen op het

Paaschfeest de vreugde over de heerlijke opstanding verhoo-

gen; twee zijn aan den lof van de hemelvaart des Heilands

toegewijd; in zes onderscheiden zangen mag op 't Pinkster-

feest de gemeente de groote werken Gods bezingen ; en met

een zevental morgen- en avondbeden wordt de verzameling

besloten.

Eeeds dadelijk trekt het onze aandacht, dat de uitgevers van

dat gezangboek by den aanvang der zeventiende eeuw
,

geen

zwarigheid hebben gemaakt om een veertiental hymnen van

de Katholieke Kerk voor het gebruik der Hervormde gemeente

te bestemmen. Zy beriepen zich op den beroemden Leeraar

der Gereformeerde Kerken , Petrus Martyr , die de oude

kerkgezangen van Ambrosius, Augustinus, Chrysostomus en

anderen roemt als in overeenstemming met de Heilige Schrift

en geschikt ter opbouwing der geloovigen. Ook aan een

geestelijk lied uit de vijftiende eeuw , dat in ons Nederland

zoowel als by de Duitschers ouder de geliefde gezangen op

het Drie-koningen-feest geteld werd, huiverde men niet een

plaats onder de kerkelijke zangen te verleenen. Voor het

Paaschfeest werd eene bewerking van een van Luthers opstan-

dingsliederen bestemd, terwijl uit de gezangen van den ver-

dienstelijken Fruytiers , die de opkomende Hervorming had-

den bevorderd, een lied voor Pinkster was overgenomen. 22)

Voor de liederen, die men van elders had opgenomen,

had men de bekende melodiën behouden , terwijl voor de

nieuwe oorspronkelijke gezangen meestal gewone psalmwijzen

waren uitgekozen.

Ziedaar een bundel Euangelische gezangen , om nevens het

boek der psalmen by de openbare godsdienst in de Nederland-

sche Hervormde gemeente gebruikt te worden, op last van eene

Synode byeenverzameld en in orde gebracht van de jaren 1612
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tot 1615 ! Het is inderdaad een hoogst opmerkelijk verschijn-

sel. Wel verdient deze proeve eene levendiger belangstelling

dan haar by hare verschijning is ten deele gevallen. Een

dichte sluier ligt toch over de geschiedenis van dit boek ver-

spreid. By herhaling is door de uitgevers nadrukkelijk ver-

klaard, dat de invoering der gezangen niet op hun lastbrief

stond geschreven , maar dat de uitgave plaats had om de ge-

meenten in staat te stellen haar oordeel over het geleverde

uit te spreken. AVat is er van deze zijde op geandwoord?

Toen het werk in het licht verscheen, waren de gemeenten

reeds drie jaren bekend met het genomen besluit. Ieder kon

verwachten dat aan de uitvoering er van met ijver gearbeid

zou worden. De eenstemmigheid tusschen de mannen van de

Kerk en den Staat was immers algemeen bekend. Er is ech-

ter geen spoor in dien tijd te ontdekken, dat zich een enkele

stem uit het midden der gemeente heeft verheven tegen het

voornemen om een bundel gezangen by de psalmen ten ge-

bruike te geven. Zou men in die dagen wel algemeen zoo

rustig hebben gezwegen, indien men hierin eene schadelijke

nieuwigheid had meenen te zien? Zoude er niet van een of

meer pogingen gewag zijn gemaakt om de Synode van de

uitvoering af te schrikken? Wy kunnen niet gelooven dat

een Synode, die juist byeen geroepen was om vrede te stich-

ten, zoo zeer den geest der gemeenten /.on hebben miskend,

dat zy met eenstemmigheid een besluit zon hebben genomen,

hetwelk slechts geschikt zou wezen om juist liet t wist vuur

terstond te doen ontbranden. Neen. Zy toonde ziel) te zeer

met den geest des vredes bezield. Zy stelde de zaak van

het kerkgezang onder de middelmatige of onverschillige zaken,

waaraan zy niet zoo hooge waarde toekende , dat zv daardoor

de minste ergernis zou hebben willen wekken. Had zy by

de haar wel bekende gemeenten een sterke gehechtheid gevon-

deu aan Synodale 1). fluiten , di< noLr ireen halse eeuw oud
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waren , — er zou g-een besluit als dit genomen zijn en in

de kerkordening plaats hebben erlangd. Zeker ten minste

zou de bundel achter zijn gebleven. Maar hy verscheen na

drie jaren en in de uitvoerige voorrede mocht er andwoord

zijn gegeven op verschillende bedenkingen, die men tegemoet

zag, het blijkt er toch duidelijk uit dat zich nog by de ge-

meenten, in de vervlogen drie jaren, geen onrustwekkende

tegenstand had geopenbaard, dien men noodig keurde te be-

strijden. Integendeel, het wordt vermeld hoe vele godvruch-

tige gemeenteleden , onder wie er zeer aanzienlijke en bevoegde

personen waren, niet enkel uit de provincie Utrechi, maar

ook uit andere gewesten, het artikel met groote ingenomenheid

in de kerkordening gelezen en de Synode tot de uitvoering

met den meesten ernst hadden gedrongen. Wy hebben dus

redenen om ons voor te stellen, dat het verlangen naar de

uitbreiding van de verzameling gezangen, tot dus verre in

de gemeenten in gebruik, vrij algemeen zeer sterk is geweest,

zoodat de Synode in het geven van een gezangboek zelfs een

middel kon zien ter bevordering van den vrede by de ge-

meente. Tot dit vermoeden hebben wy nog meer grond, als

wy in de voorrede lezen , dat men te Utrecht , wel verre van

met Marnix de gezangen achter de psalmen te verwerpen,

met groote stichting na de avondvermaning en gebeden zong de

Katholieke hymne : „Christe, die du bist dag en licht," naar

Luthers vertaling, welke reeds vroeg, tegen Synodale besluiten,

achter het psalmboek een plaats heeft gevonden en behouden.

Vreemd moet het schijnen dat dit gezangboek zoo weinig

de aandacht heeft getrokken. Onder de menigte schriften, die

in die onrustige dagen zijn verschenen , vinden wy er niet

een, waaruit blijkt hoe het boek is ontfangen. Het eerste

bericht aangaande het lot des bundels wordt ons eerst in

een werk medegedeeld, hetwelk in 1663, dus achtenveertig

jaren later, is uitgegeven. Volgens den beroemden Utrecht-
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schen Hoogleeraar Gijsbert Yoetius die dit bericht gaf, zou

een eerste proeve, die men met dit gezang in de kerk had

genomen, niet gunstig zijn geslaagd. De voorzanger hief,

zoo als hy van anderen moet vernomen hebben, aan. Maar

het volk zweeg., en openbaarde zulk een afkeer van deze

verandering, dat men zich genoodzaakt zag haar te laten varen.

Naar hetgeen \vy hebben opgemerkt aangaande den geest der

gemeente , kan de oorzaak van dat zwijgend verzet wel niet ge-

zocht worden in een algemeenen afkeer van gezangen , uit de

hand van geliefde predikanten ontfangen en reeds driejaren lang

in stilte te gemoet gezien. Voet sprak over de dichterlijke waarde

op eene ongunstige wijze. In zijn oog ontbrak het den lie-

deren aan natuurlijkheid en eenvoud, zoodat hy ze gekunsteld,

weelderig en ten eenemale ongepast noemde. De mogelijkheid

bestaat, dat dit oordeel terstond door een of meer toongevers

werd uitgesproken. Maar wanneer hy ze met de godsdienst-

leer niet overeenkomstig en bedenkelijk keurde, dan kan hy

zeker niet gerekend worden den geest te hebben uitgedrukl
,

die een halve eeuw vroeger, de Utrechtsche gemeente be-

zielde. Had Voet, die de Dordsche synode had bygewoond,

niet zijn leven en krachten toegewijd aan de bestrijding \an

alles wat van de daar vastgestelde leer afweek, als ware dat

de vreeselijkste kettery? Hoe moest hy dan wel oordeelen

over iets, dat uit de hand der tegenparty was gekomen, al

zou het hem onmogelijk zijn om in die gezangen eenigen

aanval op zijne leerstellingen te bespeuren. Wanl waa dit

niet reeds in zijn oog hunne eonde, dat zy de Dordsche

[eerstellingen niel verdedigden, maar met stilzwijgen voorby-

gingen? Te Utrecht had men toch bepaald, dat de twist-

vragen van dien tijd door de Leeraren van Gods iroord in de

scholen, en elders in hunne byeenkomsten , vriendelijk bespro-

ken konden worden en dut de waarheid in alles n.-iar Gods

woord op vreedzame wijze mocht onderzocht worden, maar
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men had tevens verklaard dat deze niet op den predikstoel

zouden worden behandeld.

Wat er gemeld wordt van het zwijgen der gemeente waai-

de voorzanger zong , is ook zeer duister. Meer dan eens

wordt in de voorrede met nadruk gezegd dat men tot de in-

voering eerst dan zou kunnen overgaan , wanneer de gezangen

vooraf zouden zijn onderzocht door hiertoe benoemde mannen

en met kennis van de synode, van de overheid en den ker-

keraad van elke plaats, waar men het goed en stichtelijk zou

vinden ze te gebruiken. Van zulk een onderzoek en eene

daarop gevolgde goedkeuring nu is er nergens het minste spoor

te vinden. Hoe zou eenig predikant deze bepaling overtreden,

door by eene openbare godsdienstoefening, een gezang op te

geven uit een boek, dat geenszins met de aanbeveling derO 'O O

vereischte besturen tot een kerkelijk gezangboek was gemaakt,

en niet gerekend kon worden reeds even als het psalmboek,

in de handen der gemeenteleden te zijn? Houden wy hierby

in het oog, dat de uitgevers het oordeel en goeddunken der

Christelijke overheid en der kerkeraden zoowel als van de

geheele gemeenten bepaald verlangden om te weten of deze

of andere dergelijke liederen t' eeniger tijd geschikt zouden

worden gekeurd, om op de Christelijke feestdagen en andere

gelegenheden te worden gebruikt. Tot de openbare gods-

dienstoefeningen wilden de afgevaardigden ze niet toelaten

dan, „nadat de Christelijke aandachtige harten daartoe van

te voren door particuliere voorgaande oefening zouden zijn

gewend." Het is dus mogelijk dat de Utrechtsche Kerkeraad

,

kort na de verschijning van het boek, de gemeente in de

gelegenheid heeft willen stellen om haar oordeel over het al

of niet wenschelijke der invoering te kennen te geven en dat

deze, in eene daartoe bepaalde samenkomst, door niet te deelen

in het door den voorzanger aangeheven lied, op de minst

gerucht makende maar toch zeer duidelijke wijze zich tegen

5
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deze gezangen heeft verklaard. Zoo kunnen wy ons eenigzins

voorstellen dat de zaak in het geheel niet de aandacht heeft

getrokken van hen die anders gereed waren om iedere by-

zonderheid in den kerkdijken strijd dier dagen, door hulp

der drukpers, algemeen bekend te maken in het belang van

de eene of andere party. De afkeuring gold hier nu slechts

den arbeid van een of meer dichters en zy kon dus ook

komen van de zijde van hen, die de synoden hadden Aange-

spoord tot het verzamelen van gezangen, welke in elk op-

zicht voor het gebruik der gemeente geschikt konden heeten.

Moesten nu de aangeboden liederen in hun soort, wat den

vorm betreft, als voortreffelijk worden beschouwd, dan zou

de verwerping meer beteekenis hebben. Maar wie op den

bundel de woorden toepaste: „Er zijn goede bv, en middel-

matige, en slechte", kan zeker niet van partijdigheid wrorden

beschuldigd. De afgevaardigden hadden in hunne voorrede

in niet een enkel woord eene byzondere ingenomenheid niet

het door hen verzamelde getoond en daarmede het bewij- ge-

geven hoe zeer het hun ernst was met hun uitgedrukt \ er-

langen, dat de gemeenten geheel onbevooroordeeld in deze

zaak uitspraak zouden doen. Van het recht, haar EOO dui-

delijk toegekend door de kerkvergadering, mocht
,

ja moest

de gemeente gebruik maken. Wie haar de verwerping als

zonde zou toerekenen, zou zonder eenigen twijfel een geheel

anderen getst openbaren dan dien de [Jtrechtsche synode als

den haren had uitgesproken. Met de vurigste liefde \ ooi-

kerkelijke gezangen en wel voor gezangen in den geesl van

de hier geleverde, kon immers een seer stellige afkeuring van

den haar ter beoordeeling gegeven bundel zeer goed zijn te

vereenigen. Aan meer dan een vierde gedeelte der gezangen

ontbreekt toch het vereiachte karakter ten eenemale, soodal

wy in plaats van liederen, Samenspraken vinden, die ;ian

God, Christus, Engelen, Petros en andere vrienden, Pilatni
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en den boetvaardigen moordenaar in den mond zijn gelegd.

Als men voorts de taal hier te weinig eenvoudig, daar te

weinig waardig oordeelde, dan zou ons dat vonnis, zonder

eenige bitterheid uitgebracht, alles behalve onbillijk voorko-

men. Men zou zelfs aan sommige gezangen eere kunnen

geven, terwijl men toch het geheel zich als niet geschikt

voorstelde. Daarenboven zou der gemeente niets te verwijten

zijn, wanneer zy, acht gevende op de teekenen des tijds, de

zaak der gezangen in die dagen vooreerst wenschte te laten

rusten.

Hadden hare voorgangers het niet getoond, dat, hoe hoog

een waardig kerkgezang door hen mocht worden gesteld, er

toch nog hoogere belangen te behartigen waren?

Zy hadden verklaard , dat zy ongaarne aan iemand ter wa-

reld den minsten aanstoot hiermede zouden willen geven en

waar zy zich bereid noemden om, na 't vernemen van een

gunstig oordeel der gemeente, de invoering te bevorderen,

betuigden zy dat in een minder goedkeurend oordeel hun

„niets, dat hun leed en onaangenaam zijn of misnoegen geven

mocht, zou wedervaren. Zy mogen lijden dat ze in zulk een

geval voor de huisselijke godsdienstoefeningen tot stichting

worden aangewend of ook ten eenemale ongeacht blijven

naar eens ieders welgevallen. Want wy," zoo zeggen zy,

„hebben in dezen niemand voor te schrijven, maar zoeken

een ieder naar onze mate en gelegenheid te dienen in Chris-

tus Jezus."

Hieruit zien wy dat het geringste teeken van afkeuring by

de gemeente voldoende was om het gezangboek voor altijd

ter ruste te verwijzen. Het onheilig vuur der godgeleerde

twisten breidde zich al verder uit en er werd van dag tot

dag meer beleid en inspanning yereischt om de verwoestende

vlammen te bedwingen. Al waren nu zelfs de hier geschonken

gezangen ook vol van zalving genoemd, de mannen des vredes
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wachtten zich te recht de heilige olie in die vlammen te wer-

pen. Van alle zijden werden de brandstoffen aangedragen.

Onder den schijn van te ijveren voor de eer van God, ston-

den op godsdienstig en staatkundig gebied, leden van dezelfde

Kerk als vijanden tegenover elkander. Het was voorwaar

reeds meer dan genoeg. De vrees om den tegenstanders nog

meer voedsel te geven, de breuke grooter te maken en de

scheuring in de Kerk te bevorderen, deed de vrienden van

het kerkgezang bereidwillig hunne wenschen ten offer brengen.

Met het korte bericht van Voet voor ons , zien wy ons

volstrekt niet gedrongen tot gevolgtrekkingen en gissingen die

anderen er uit hebben afgeleid , alsof het zwijgen der gemeente

moest worden toegeschreven aan haren afkeer van den geest

,

die in de gezangen heerschende was. De gemeente zelve was

immers voor verre weg het grootste gedeelte van Remonstrant-

sche gevoelens doordrongen en zou dus juist met geestdrift

ook deze in hare kerkelijke liederen eischen. Maar te ver-

geefs wordt hierin gezocht naar de taal van partyzucht en

drift, die van eenig leerbegrip het heil verwacht. De strijd-

kreet wordt er niet vernomen. Het leerstuk wordt nergens

bepleit. In meer dan één zang klinkt de zucht om vrede

in liefdevolle toonen:

Na vrede wy o Heere staan,

Wilt ons dan nu begieten

Met Christi salll', dien heyl'gen traan

Van 11 Gena laai vlieten,

\\ v bleven eenwigfa in 't verdriet

.

Zoo ghj die 1 li'N 1-fonteyne niet

Tot ons en lift all'schicteH.

o Jesn Vorsl in Semel-rycl

I kerek eens bienghl te samen:

Maeokt baer hoe Langs meer wa gelyok,

Den Twistgeesl wilt beschamen.
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Verknoopt ons met der Liefden-bandt

En brenght ons in u Vaderland

In t' recht Jerus'lem ; Amen.

Niets kan ons grond geven tot het vermoeden dat het ge-

zang oproerige bewegingen zou hebben verwekt. Er wordt

niet vermeld dat de predikant, gesteund door een gedeelte

zijner hoorders, hetwelk hem aanhing, mede heeft gezongen,

terwijl een ander deel zweeg of luide teekenen van afkeu-

ring gaf. Wy zien in dat eenparig zwijgen veeleer een be-

wijs , dat hier in het geheel geen hartstochten in het spel zijn

geweest en dat de gemeente het lot der gezangen heeft be-

slist in den zelfden geest, waarin zy geschreven en aangebo-

den waren. De Synode wilde, volgens de opdracht, het oor-

deel der gemeente kennen. Zy moest die liefst op de meest

bedaarde wijze vernemen. Als wy dit in 't oog houden , dan

kunnen wy, in plaats van er iets vijandigs in te zien, mis-

schien het zwijgen zelfs als een door de voorgangers opgege-

ven teeken van afkeuring beschouwen.

De gezangen , die de Utrechtsche gemeente niet wilde doen

hooren, waren al spoedig vergeten. Aldra zou ook hier een

geheel andere toon worden vernomen , dan die in deze liede-

ren heerschte. De predikant Bernard Busschop te Oijen , in

Gelderland, achtte zich in 1615 geroepen om een lofzang te

schrijven, waarin de leer, tot heden toe te Utrecht verkon-

digd, werd bestreden en de leer der verkiezing werd verdedigd.

Van duizende lippen werden de klanken gehoord

:

Wie sal de uitverkooren Godts verleyden?

Wie sal mij van de liefde Christi scheyden?

Wie sal mij trekken uit sijn sterke handt ?

Duivel noch doodt noch doodelijke souden,

Sal ooit soo sterk of magtig sijn bevonden

Dat se mij nemen sal dit seker pandt.
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Van eene andere zijde mocht er gewezen worden op het

gevaarlijke van de leer dat geen doodelijke zonden den uitver-

korene uit de hand van Christus konden trekken, 23) de ver-

zen werden er niet minder om gezongen, de triomf van de hier

uitgesproken leer werd er niet door vertraagd. Nog maar drie

jaren, en regeringsleden, die met de Synode van 1612 den

vrede hadden willen bevorderen, maakten plaats voor mannen

van een tegenovergesteld beginsel. De predikant Jacobua Tau-

rinus voelde zich gedrongen om de stad Utrecht en den haat

zijner machtige tegenstanders te ontwijken. 24) En nog eeu

jaar later — en zeven predikanten uit de stad Utrecht wer-

den om hunne Eemonstrantsche gevoelens uit hunne bedie-

ning ontslagen. Het Sticht, waar men in 16 IS slechts vijf

contra-remonstrantsche predikanten telde, zag, in plaats \
pan

al de overigen, zich andere leeraars gegeven, die tot het be-

strijden van den vroeger hier heerschenden geest geroepen

waren. Busschop trad op onder de nieuw benoemde leeraars

van Utrecht. De predikant van Vleuten, Dirk Kafaels Canip-

huysen, wien wy niet zonder grond eene zeer naauwe betrek-

king tot den bundel gezangen toeschrijven, was onderde ver-

oordeelden. 25)

VIII.

Kerkgang en muzyk volgens de Dordecke Synode,

Op Donderdag den 13 May Kil'.) zien wy te Dordrechl

een kring van Nederlandsche Hervormde godgeleerden ver-

eenigd. Op den vorigen Donderdag badden zy de mannen,

die nit andere landen warm overgekomen om de Leer der

Kerk vast ie belpen stellen, vaarwel gezegd. Honderdvier-

envljftig zittingen hadden zy mei dezen gemeenschappelijk

aan dal doel gewijd. Vervuld van blijdschap over den vol-

komen zegepraal, die bon geesl over dien hunner tegenstan*
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ders had behaald , waren zy des maandags daarop byeenge-

komen om te beraadslagen over de kerkordening, die in de

nationale Synode te 's Gravenhage in 1586 was opgesteld.

Het tweeenzestigste artikel, daar bepaald, drukte zeer goed

den geest uit dezer vergadering. Wat men voor drieendertig

jaren had meenen te moeten vaststellen , zoude nu als regel

voor de Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende een lange

reeks van jaren gelden

:

„In de kerken zullen alleen gezongen worden de 150 psal-

men Davids, de tien geboden, het gebed des Heeren, de

artikelen des geloofs , de lofzangen van Maria , Zacharia

,

Simeon. Het gezang: o God die onze Vader bist, enz. wordt

in de vrijheid der kerken gelaten, dat ze 't zelve gebruiken

of niet, zoo als zy 't goedvinden. De rest van de gezangen

zal men uit de kerken weeren en zoo er eenige aireede in

de kerken zijn ingevoerd, zullen die op de gevoegelijkste

wijze nagelaten worden." 26)

De gehechtheid aan de weinige hier genoemde liederen,

aan het Hoogduitsch ontleend , moet dus by vele gemeenten

zeer sterk zijn geweest, dat deze kerkvergadering zelfs niet

krachtiger haar beginsel dorst te doen gelden.

Met groote tevredenheid kon de man die den voorzitter-

stoel had ingenomen, Bogerman, na weinig tij ds de reisnaar

zijne Leeuwarder gemeente aanvaarden. Zijne woorden waren

als wetten geëerbiedigd en voor de vonnissen , die hy over

andersdenkenden had uitgesproken, hadden zelfs gelijkgezin-

den gebeefd. Zou hy niet mogen hopen , dat de Staten van

Friesland hem de hand zouden leen en tot de uitvoering van

hetgeen hy als boven alles verplichtend had uitgesproken?

Hy bedroog zich, want toen hy op den 19 dea September, op

den landdag der Staten, verslag had gedaan van het verhan-

delde, werd hy door zijne medeafgevaardigden luide beschul-

digd van heerschzucht en aanmatiging, zoodat hy zelfs zijne
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bediening onwaardig zou moeten worden gerekend. Te vergeefs

spande Bogerman alle pogingen nog in om hier de Dordsche

kerkordening te doen aannemen. Vruchteloos beproefde hy

op de Fiïesche synode, in dezelfde maand gehouden, zijne

amptgenooten tot medewerking te bewegen. De man die

de eerste kon zijn in de algemeene kerkvergadering , zag

zich als de laatste in de provinciale synode behandeld. Wat

baatte hem de bepaling dat er aan de afschaffing van de

weinige in de kerk nog gebruikte gezangen zou gearbeid wor-

den? Terwijl elders de uitvoering er van noodzakelijk werd

gekeurd , moest hy tot zijne ergernis bespeuren , dat de ge-

meenten , in wier midden, in wier nabyheid hy werkte, de

liederen bleven aanheffen als weleer. Achter het psalmboek

van Datheen, hetwelk de Staten van Friesland in 1586 te

Leeuwarden hadden doen uitgeven, had men terstond eenige

gezangen van Luthcr en anderen opgenomen. De gemeenten

bleven er jaren later nog gebruik van maken. De reeds sedert

vroegere eeuwen hier heerschende zucht om de hooge feesten

met gepaste liederen te begroeten , was nog niet door de

Hervormde Kerk uitgedoofd. Oude gezangen die hier zoo-

wel als in het naburig Duitschland , door het volk vroeger

werden aangeheven , waren , met enkele andere van Luther

en zijne vrienden , overgebracht en terstond by de vestiging-

der Hervormde Kerk aan de Frieselu gemeenten gegeven.

Het „Kyrie-leis", sedert langen tijd in de heiligdommen der

Frieacbe hervormden aan het einde van oude Kers-en Paa&ch-

zangen aangeheven, is door Bogerman oiet verbannen, maar

werd nog tot voor een <viiw hier en daar gehoord. 87) In

het Qabnrige Drenthe waren dr gemeenten evenzeer te ?eel

nul hel een en ander van ouda geliefde gezang ingenomen, dan

dat zy Int zouden hebben willen prya geven. Negentien jaren

nadat hel \onnis te I hndnchl W&S uitgesproken, den 1 .'i'

1 ''" Vv-

bruan L6S8,werd door Ridderschapen Eigenerfden, rertegen-
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woordigende de Staten van het genoemde landschap, een

nieuwe kerkorde vastgesteld , waarin de zaak van het kerkge-

zang niet was voorbygegaan. Het telkens vermelde gebed

voor de predikatie werd onder de gebruikelijke opgegeven,

terwijl in de vrijheid der kerken daarenboven gesteld werd

sommige geestelijke gezangen, die in sommige kerken nog op

de feestdagen gezongen werden, te gebruiken of na te laten.

Uit deze woorden blijkt het duidelijk, dat de Dordsche be-

paling geenszins de algemeene goedkeuring had gevonden en

dat de liefde voor de eens opgenomene liederen nog sterker

is geweest dan het geloof aan de onfeilbaarheid der invloed-

rijke Kerkvergadering. 28)

Indien wy daarvan nog een ander bewijs willen, dan be-

geven wy ons in de tweede helft der zeventiende eeuw, in

een der kerkgebouwen der Hervormde gemeente te Groningen.

De tafel des avondmaals -staat er bereid. Een harer voor-

gangers wijst op de teekenen van brood en wijn en predikt

Christus den gekruisigde als den eenigen Zaligmaker van zon-

daren. Maar voor dat de scharen aan den disch die onder-

panden der hoogste genade ontfangen, openen zy de lippen

tot het aanheffen van een bedezang tot den Christus

:

O Lam Godes onschuldich,

Aan stam des kruyces geslachtet,

Altijt bevonden geduldich,

Hoewel Ghy wordet verachtet,

All' sond' hebt ghy gedragen,

Sunst moesten wy vertsagen.

Ontfermt u onzer, o Jesu!

Wie eenigzins naauwkeurig luistert, bespeurt aan den ir-

houd, dat dit lied der gemeente geen ander is dan het zeer

oude „Agnus," het beroemde, aan een oud morgenlied der

Grieksche Kerk ontleende misgezang, hetwelk in vroegere eeuwen
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in deze gebouwen door het choor gezongen werd , nadat

hostie en kelk door de priesters waren geconsacreerd. Lu-

ther had gewild dat gedurende dit gezang, door Nicohms

Decius verduitscht, de avondmaalgangers aan het altaar zou-

den treden en de gewijde teekenen ontfangen. Tot heden

toe was de gedachte aan den oorsprong van dit nachtmaals-

lied den hervormden hier voor hunne stichting niet hinderlijk

geweest. 29) Straks echter zou het ook hier verstommen.

Een kille adem had de schoone bloesems , die op dit ge-

deelte van 's Heeren akker een tijd Lang waren gespaard,

doen afvallen. De goddelijke psalmen van het Oosten wer-

den enkel op de lippen genomen, maar hoe was de frissche

levensgeur, gloed en kracht van het oorspronkelijke niet by

het overgieten door Datheen, verloren. Het zegel waarmede

Rome de lippen had gesloten, was door de Hervorming \\vg-

genomen. Maar nog had een geest, die niet der vrijheid

des Euangelies was, den geloovigen wederom een deel van

hun recht, van hun begeerte onthouden. De hier ook zich

openbarende behoefte aan Euangelische liederen, is alzoo met

alle kracht onderdrukt op het woord van menschen , die in

de psalmen des Ouden Verbonds alles zeiden te vindon, wat

de Christen onder het Nieuwe Verbond noodig heeft.

Vreemd is het echter dat, waar die heilig genoemde psal-

men met zoo duidelijke woorden het gebruik van speeltuigen

tot de verheerlijking van God aanprijzen, dat daar zulks door

Calvijn wordt voorgesteld, als iets het wrik om der mensche-

lijke zwakheid wille, onder het Oude Verbond toegestaan,

maar onder het Nieuwe ongeoorloofd zou zijn. In dien geest

hadden de Synoden zich tegen het orgel verklaard en menig

Bprekei had den geest der Begering \rij sterk veroordeeld,

waar dr/r, aan het orgel nog in de kerken plaats bleef gun-

nen , om daar ten minste eenige diensten te bewijzen aan het

volk, dat van oudfl aan toon- en zangkunst zoo sterk was
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gehecht. Maar het is als een groo', geluk te beschouwen,

dat die tegenstand, die van kerkelijke zijde kwam, met kracht

is bedwongen. De Synode van Dordrecht achtte het in 1618

en 1619 niet eens meer noodig hare stem te verheffen tegen

de orgels , daar deze immers hunne vroegere kerkelijke be-

stemming toen reeds geheel en voor altijd schenen te hebben

verloren. Hare leden konden zich de mogelijkheid niet voor-

stellen, dat spoedig, niet eens twintig jaren later, het orgel,

in plaats van nog meer te zijn vernederd, tot eenen hoogen

rang, die met zijne oorspronkelijke bestemming overeenkomstig

was, zou worden verheven. Is 't wonder, dat een ijveraar

als Gijsbert Yoetius , nog alle middelen aangreep om het be-

ginsel, dat de Dordsche Synode had bezield, ook hierin krachtig

te verdedigen? Tegen" ver zijne party had zich echter een

man vol kracht en talent, de beroemde Constantijn Huyghens,

ten strijde aangegord, die orgeltoon en menschenstem by de

openbare eeredienst wilde vereenigen. 30) Het goede voor-

beeld was hiervan door Leydens regering, in overeenstemming

met den kerkeraad , reeds gegeven in 1637. Langzamerhand

werd dit ook in andere steden nagevolgd. Van nu aan masj

de heerlijke stem, waaraan tot heden toe het zwijgen was op-

gelegd, niet slechts na de geëindigde godsdienstoefening wor-

den gehoord en het oor streelen der menigte. Neen, de pre-

diker geeft der gemeente den psalm op, dien hy het meest

geschikt oordeelt by zijne rede en de gemeenschrppelijke ge-

beden en dankzeggingen. Maar terstond doen nu orgeltoonen

zich hooren. Statig door het heiligdom klinkende, verstoren

zy geenszins de stemming waarmede het vereenigd gebed is

opgezonden, doen zy niets te kort aan den indruk dien de

prediking van Gods woord moet opwekken. Waar de Euan-

gelieverkondiger doordrongen is geweest van de zucht om de

schare tot verheerlijking van den Eeuwige te dringen , daar zal

hy in den orgeltoon die zijne stem vervangt, een krachtigen
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steun vinden. By dien tooD gevoelt reeds de vergadering, dat

zy met eerbied de taal des heiligen geestes op de lippen moet

nemen. En hoor, welluidender klinken nu de stemmen der

geloovigen, teederder luidt de betuiging des vertrouwens en

der gehoorzaamheid aan den Allerhoogste , met meer gevoel

wordt de belijdenis van zonde uitgedrukt, krachtiger verheffen

zich de vereenigde galmen tot eer van den God alles heils.

Waar de taal niet genoeg beandwoordde aan den onovertref-

lijken inhoud en geest der zangen , — waar aan de liefelyke

samensmelting van zoo vele verschillende stemmen nog zoo-

veel had ontbroken, daar kwam het geluid van de te lang

miskende heilige toonkunst, vriendelijk, krachtig ter hulpe.

Verre van schade te doen aan de vereering van God in geest

en waarheid, zou men nu beter al de beteekenis gevoelen van

het psalmvers:

Het zijn heerlijcke dingen

Als men U looft, o Heer,

Als men des Hooghstcn eer

Met herten goet mach singen.



AANTEEKENINGEN.

1) Jan de Bakker hoorde onder andere Latijnsche hymnen ook dit

lied door zijne gekerkerde geloofsgenooten aanheffen, toen hy op den

15 September 1525 te 's Hage op den brandstapel stierf. Brandt. Eist.

der Reform. I. 95, volgens wien fp. 104) in 1530 Teunis Teeks zoon

van Naarden te 's Hage verbrand werd, terwijl hy zong: Ik arm

schaepken aen der heyde. Met deze woorden vangen twee liederen aan

in de (Doopsgezinde) veelderhande Liedekens by N. Biestkens van Diest,

159 , 172. waarvan het eerste ook gevonden wordt in de (Hervormde)

Schriftuerl. Liedekens. Leyd. 1595, p. 150. Wy voeren dit aan als een

bewijs , dat onze Hervormden reeds vroeg zich van geestelijke liederen

bedienden. In 't Antwerpsch Liederenboek van 1544. (Hoffmann von

Fallersleben. Hor. Belg. XI. 140), wordt een wareldsch lied met dien

aanhef reeds als een „ond" lied opgegeven. De melodie is gebruikt in

de Souterliedekens VII.

2) J. C. Schultz Jacobi. Geschiedenis van het Godsdienstig Gezang

by de Lutherschen in de Nederl. Utr. 1843, verklaart ons (bl. 8, 39,

50) de geringere belangstelling, die aan dit gezang hier ten deele viel.

Ook Prof. Kist schrijft in 't Archief voor Kerk. Geschied. V. 463, dat

dit lied in ons land zeer weinig is bekend geweest. De eerste vertaling

verscheen twee en veertig jaren na het oorspronkelijke , terwijl zy reeds

weer verworpen en door geene andere vervangen werd in het gezang-

boek, hetwelk bestemd was voor de Luthersche gemeente in de stad,

waar de martelaars stierven. In 't Amsterdamsch gezangboek van J. v.

Duisberg, in 1688 ingevoerd, is het ook niet meer opgenomen. Het

verwondert ons dus wel niet, dat in de liederenboeken der Hervormden

en der Doopsgezinden in ons land, in 't geheel geene vertolking van

dezen lierzang wordt aangetroffen. Maar uit dit alles blijkt, dat dit
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gezang geenszins de kiem kan heeten van het godsdienstig lied by het

van ouds reeds zoo zanglieveud Nederlandsche volk, zoo als Mr. H. J.

Koenen meende in De geestelijke LUderenpoezy in Nederland. : lijftam

IV. No. 5 en 6. By dit hoofdstuk vergelijke men Ypey en Dermout.

Geschied, der Ned. Hen. Kerk, I. 542 v.v.

3) J. van Iperen. Kerkel. Historie van hei Psalmen-zang der Chris-

tenen van de dagen der apostelen af tot op onzen fegeuiroordigeu tijd

toe en inzonderheid van onze verbeterde Ned. Psalmberijming nit echte

gedenkstukken saamgebragt. Amst. 1777. 2 dln.

4) Deze woorden luiden op verre na niet zóó sterk als velen willen

doen voorkomen. Met het verheffen der psalmen boven de gezangen

worden de laatste niet zóó verwerpelijk gekeurd door Calvijn als zijne

volgelingen dikwijls hebben beweerd. Zijne woorden vinden \vy in de

voorrede van de tweede uitgave van zijn Forme des prieres ei ehantz

ecclesiastiques , die geteekend is te Gcnève den 10 Juny 1543 en over-

genomen in Datheens psalmboek (druk van 1567 , zouder naam van

plaats en uitgever).

In de eerste uitgave van 1542 had Calvijn 35 psalmen en Simeonl

lofzang, het Onze Vader, de Geloofsartikelen en de tien Geboden, op-

genomen.

In 1562 verschenen Les Pseaumes mis en rime Jranvoise Par Cle-

ment Marot et Theodore de Beze
;
(Pseaume IX. Chante* au Seigneur

qi'i habite en Sion et annoncez ses Ja/els entre les pevples). A I-ion

Par Jan de Tournes pour Antoine Vincent 1562. Auec privilege poun

dix ans.

5) Naar het genoemde handschrift uit 1300 werden de eerst e pro-

EÜOuters hier gedrukt. De eerste druk die in 1 t s,) te Delfl mt-

schrni, was reeds door verscheidene andu 1, toen de Souter-

liedekens in het licht verschenen. Is. Le Long! Boekzaal der Nederd,

Bijbels, bl. '1 ")'.)
, 376. Het blijkt biernrl dat bj de opneming der

Lofzangen achter het psalmboek der Hervormden hel voorbeeld van de

vroegere eeuwen is gevolgd.

6) Souterliedekeus (Ihemaert Ier eeren Goils op alle die Psalmen van

Dar/d: tot stiehtinghe , ende ren gheestelike vermaknighe van allen

('Jinstenmenschen. Cedloss. int 111 Cap. liheprent Than t wc rptii op die

Lombaerden veste teghen die dulden kamt ousr, By wu Bvmon Cotl
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Anno MCCCCC ende XL den XII in Junio. Gum Gratia et Priuilegio.

Van Iperen noemt verkeerd een vroegere uitgave van 1539. bl. 98. Tus-

scben 1540 tot 1544 zijn er verschillende uitgaven verschenen, deels met

een Duitsche en deels met een Latijnsche letter, die allen denzelfden datum

op den titel voeren. Het privilegie was geteekend den 15 Sept. 1539

voor zes jaren. In 1545 zag eene nieuwe uitgave het licht. Wy vinden

nog uitgaven in 1559, twee in 1564, 1565, 1584, 1610 te Antwer-

pen; 1566 buiten Keulen; 1598, 1604, 1613 te Utrecht. Het privi-

legie van 1539 vinden wy onveranderd nog; overgenomen in eene der

uitgaven van 1564 te Antwerpen by C'laes van den "Wouwere. Dit

verhinderde echter niet dat in hetzelfde jaar in dezelfde stad eene

uitgave by Hans de Laet verscheen.

Behalve deze waren er uitgekomen Souterliedekens I, Het vierde II,

Het vijfde III, Het sesde IV. Het sevenste musyekboexken mit dry

parthien waerinne begrepen syn de (1 erste xlj , xliij , xl, xxix) psalmen

van David met meer ander geestlycke lofsangen wt der Heiligher Schrift

Gecomponeert by Jacobus Clement non Papa, den Tenor altyt houdende

die voise van gemeyne bekende liedekens, seer lustich om singen ter

eeren Gods. GedrucH Tantwerpen by Tielman Susato wonende voer die

Nyeuwe waghe In den Cronhorn. Bassus Cum gratia et priuillcgio Peg

Ma. Anno M.CCCCC.LVI. en (vii) ondertekent. Strick.

Dat de berijming niet naar de gewone Latijnsche overzetting, maar

naar den Hebreeuwschen tekst is bewerkt, wordt door van Iperen ten

onrechte afgeleid uit den Prologhe, waarin behalve eenige oude uit-

leggers, ook de Hebreeuwsche tekst heet geraadpleegd te zijn. Wie

de man is die verklaart ze met grooten arbeid en naarstigheid verga-

derd te bebben , is uit het boek niet te bespeuren , maar dat hy geen

ander is dan van Zuylen van Nyevelt, wordt algemeen aangenomen.

Of wy hem bloot als den verzamelaar, dan wel als den dichter van

het geheel of van een deel moeten beschouwen, blijkt niet. Maria,

die het privilegie gaf, was van 1530 tot 1555 Regentes der Nederlanden.

Zy was de weduwe van Lodewijk, koning van Hongarije en Bohemen

en is bekend als eene vorstin, die de zaak der Hervorming aanvankelijk

niet ongenegen was , zoodat Luther ten viertal psalmen aan haar opdroeg

,

en zy zelfs , waarschijnlijk niet ten onrechte , als de dichteres van een

gezang , dat in de Duitsche Evang. gemeenten gebruikt wordt , dikwijls

wordt genoemd. Daar deze berijming zich geheel aan de bestaande

prozasouters aansloot, toonde de Regentes echter zich volstrekt niet

in strijd met haren broeder, wanneer hy na den slag by Mühlberg Ü547J
de drukkers liet zweren, niets tegen de Katholieke Kerk in het licht
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te zenden. De Souterliedekens konden niet als on- of anti-katholiek

worden beschouwd om het gebruik dat straks onroomschen er van

maken zouden.

1) Tot de kennis niet enkel van hetgeen in Duitschland, maar ook

in ons vaderland op het gebied des kerkelijken lieds in de zestiende eeuw

is geleverd, is allerbelangrijkst: Ph. Wackernagel, Bibliogm/J/ie :i>r

Geschichte des deutscheu Kirchenliedes vm XVI Jahr/wadert. Frankf.

a. M. 1855, p. 493 vv., 685 vv.

8) Psalmen Davids , na d' Ebreeuscke waerheyt , en d' alderbeste

Exeuiplairen of Translatien , Liedekins-wys in dichte ghestelt , op de voysen

en Mate van Clement Marols Psalmen Autheur L. D. H., Ghendt by

Ghileyn Manilivs , 1565, met Privilegie voor driejaren. Behalve de tien

geboden, de geloofsartikelen, 't Gebed des Heeren, de groet des Engels:

Ave .Maria, Simeons lofzang, vinden wy hier ook een „benedictie voor

en een gratie naer de Maeltydt en Den Paternoster nutgheleyt naer

't verstandt der heilige Doctoren," welke echter niet op noten zijn.

9) De Psalmen Davidis , in Nederlandischer saiigs-ryme , door Jan

VVtenhove van Ghentt. Wartoe toegedaen si/n dr geeangen Marie, Za-

charie , Simeonis, mit t'samen den tien geboden ende yebede des 11

mit noch anderen. Item, is hier noch voor ieyheliken Psalme geselt syn

inholdt: ende aent einde een voeghlick gheèedt daroppe: Altemarl to

nutte der Gemeynte Christi. Psal. 9. b. 12. Jacob. 5. c. 13. Ghedruekt

to Londen by Jan Daye den 12 Septembris 1566. Cuni yratin et yri-

vilegio. Dat deze psalmen by de Ned. Hervormden in Engeland iu

gebruik ziju geweest, blijkt uit de aanhalingen in de CJ/ristelieke

Ordinantïèn van 1582. Ook uit de voorrede van W'ingins maken

wy dit op.

De geheele bundel behoefde daartoe niet afgewerkt te zijn. Uten-

hove had zich in het overbrengen, niet aan de orde, waarin ze \ om-

kwamen in het psalmboek, gehouden.

By den derden druk van de neeenttoiniig psalmen ende andere geeam*

(j/im , d/r mrn in. de duijdsrhr i/rmeynle Ir Londen mis ,/rbrnikende
,

Bmbden L558 rinden wj toch reedi een gedeelte van den L19*"1 psalm.

Wanneer men op de zangwijzen acht geef! , dta ziet men rnim een

derde gedeelte aan de Pransehe ontleend en dete /uilen wel de laatst

bewerkte rijn.

Onder de negen gezangen worden ex twee berymwgen van bel Qebed
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des Heeren, de geloofsartikelen, een dankzegging over de drie hoofd-

stukken onzer zaligheid en een kort gebed voor de predikatie gevonden.

10; Het psalm- en gezangboek van Van Haeght, dat oorspronkelijk

51 liederen bevatte, is van 1616 tot 1688 zeer vermeerderd en gewij-

zigd door de Amsterdamsche gemeente gebruikt. In het gezatigboek van

van Duisberg, dat van 1688 tot 1780 het vroegere verving, vinden wy

nog Luthers twaalf geloofsartikelen, (zonder het by ons ingevoegde 3 dt '

vers,; en het gebed des Heeren, naar Utenhoves vertaling.

11) In het Evangelische Gesangbuch Herausgegeben nach den Be-

schlüssen der Synoden oon Jiilich , Cleve , Berg -and von der Graffschajt

Mark. Elberfeld 1859, vinden wy dit als een gezang van onzen Uten-

hove vermeld.

12) Luthers Kerslied: Gelobet seist du, Jesu Christ dass du Mensch

geboren bist, had zijnen grond in een oud gezang, dat in sommige

streken van Duitschland , by Roomsche gemeenten door het volk werd

aangeheven. Utenhove volgde de twee eerste regels in drie verzen na,

om den Heiland voor de weldaad van zijn geboorte, dood en opstanding

te prijzen. De vertaling van Luthers beide hier vervolgens genoemde

gezangen, waarvan de Hervormde gemeente zich nu bedient, heeft zy

te danken aan Joh. Eus. Voet. De „Bedezang" is met een kleine ver-

andering aan Hendrik Ghysens bewerking ontleend.

13) Een zeer belangrijke bydrage tot de kennis van dezen, dikwijls

zeer verkeerd beoordeelden man, is ons gegeven door Dr. H. ter Haar

in zijn Specimen historico •theologicum , Pelri Datheui vitam exhibens.

Acced'd breois de ejus scriptis, indole ac meritis disquisitio. Traj. ad

Rh. 1858. Men vergelijke hierby vooral p. 31, 108 sqq.

Volgens Andr. Andriessen Aanmerkingen op de Psalmberijming van

P. Datheen 1756, zagen er in 1566 uitgaven buiten Londen, te Hei-

delberg en in een ander niet genoemde plaats het licht. In de Psalmen

Lavids wi den fransoischeu dichte in nederlantschen ouergeset door P.

Dath. Tot liouaen by Abel Clemence 1567, zijn Luthers Gebed des

Heeren en dat voor de predikatie van Utenhove overgenomen.

In een anderen druk van dat jaar, zonder opgave van plaats en druk-

ker, vinden ^.wy ender de ander (9) Lofsanghen wt den Franchoyschen

Lichte. Ln Nederlandtschen ouergesedt ende door denselven wederom

ouersien en verbetert door Petrum Dathenum, ook nog het „Gebed voor

6
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deu Eten , verduitsen! door P. H. en de Dankzegging na den maaltijd."

In de Leydsche uitgave van 1587 zijn er Luthers geloofsartikelen en

avoudhymne Ingevoegd.

14) Zie dit in de Acta Synode ll'esa/iensis , by Kist en Royaards in

het Archief cour Kerk. Gesc/tied. V. 439. In het Kerkelijk handboekje

wordeu zy met die der volgende synoden medegedeeld.

15) Hand. der prov. *//,/. MM IL dland en Zeeland , te Dordrecht in

1574. Art. 43. De Hand. der nationale syn. der Ned. Daitsche en

Walsche Kerken, zoowel inlandsche als uitlandsche , te Dordrecht in löTb.

Hoofdst. IV. Art. 24.

16) In de voorrede voor deu tweeden druk van zijne psalmberijming

verklaart Marni.v, dat Datheen „zelve in zijn leven meer dan eeumael

bekent lieert, dat de sijne hem schier als eene mtijdige geboirte waren

afgedrongen geweest, soodat hy se in vele plaatsen niet wel oversien

en had eade om de onervarcnhc\t van de Hebreisseher sprake was ge-

dwongen geweest, sijne oversettiughe uit eene andere oversettinghe te

maken , soodat daer vele dingen waeren daerop wel behoorde naarder

gelet te worden. Somwijlen seyde hy vr\ moedelijck uit, dat hy groo-

telijcx wenschte dat de onse die van Marnix in de ghemevnten Godes

mochten worden aenghenomen , als die met der Hebreisscher waerheU

naeder overeen quainen." — \Y. Broet, /'. tan Marnix aan de hand van

Willem L Amst. 1839. II. I. 147.

17; Hand. de,- natiën, tyn. (e Middelb. in 1581. Hoofdst. III, art. 15.

18; De synode had besloten eene nieuwe overzetting des Bijbels te

bezorgen en wendde zich tut van Marnix, als tot de volvoering VU
dit werk allerhekwaamst. 7.\ deed dit met eenparigheid van stemmen

en verklaarde hare hoop op de meest voortreffelijke overzetting te

boawen op grond der door hem geleverde psalmen. Wanneei wj op

den geesl en toon van den brief acht geven, hebben wj geen recht on

de tynode van onoprechtheid te beschuldigen, als ware de hier ge-

openbaarde sorg voor ergernu bj het vervangen van hel onde psalm-

boek door een nieuw, — niets enden dan een voorwendselen als had

men reeds 'vooraf besloten om zijne psalmen te verwerpen; — terwijl

men toch zijne Bijbch ertalin- op zoo eerbiedigen toon begeerde. V.

[peten 1. 490, 141. Zie Hand. der llaaysche synode, (32.



AANTEEKENINGEN. 83

19) N. C. Kist. Het Kerkel. Orgelgebruik bijzonder in Nederland

in het Archief X. 189.

20) Het Boeck der heylige schriftuerlycke Lofsangen uyt den ouden

en nieuwen Testamente by een getogen , ende in Nederlandtschen dichte

nae de Ilebreissche en de Grieeksche waerheyt trouwelijck overgeset door

Philips van Marnix, genaemt van Sint Aldegonde. (Paul. tot den Coloss.

int. III Cap. | Middelburg 1591. Wy vinden hier de lofzangen van

Mozes (Exod. 15, Deut. 32), van Debora 'Richt. 5;, Anna il Sain 2),

David | 1 Chron. 17;, Salomo (1 Kon. 8y, Hiskia Jes. 38j, Jesaja (5,

25, 26, 53
,
gebed van Daniël Dan. 9

)?
Jona (2 , Habakuk (3,. Uit

het Nieuwe Testament worden de lofzangen van Maria, Zacharias, der

Engelen, van Simeon, de 10 geboden, het gebed des Heeren en de

12 geloofsartikelen hier aangeboden.

21j Koelman in zijn Pointen van nodige Reformatie. Vliss. 1678
,

bl. 188, betreurt het zeer, dat men voor de preek te Dordrecht op

eiken Zondagmorgen de geloofsartikelen, te Groningen en Leeuwarden

het gebed voor de predikatie en in Utrecht den Ambrosiaanschen avond-

zang aanhief, ja in Frieslands hoofdstad nog het kyrie-leis op Kersfeest

deed hooren.

Een allerbelangrijkst Bericht aangaande Evangelische gezangen in

Sedert. Herv. gemeenten voormalig gebruikt, wordt ons medegedeeld

door Prof. J. Heringa, Ez. in zijn Kerkelijke Raadvrager en Raadge-

ver. Utr. 1826. II. 245. 490. Van het geheel onbekend geworden

gezangboek werd door hem een exemplaar gevonden en aan de aca-

demische bibliotheek te Utrecht vereerd, nadat hy eerst het publiek

al het belangrijke er van had aangewezen en medegedeeld. — Uyten-

bogaert had in 1591 medegewerkt tot de niet uitgevoerde Kerkordening.

waarin (art. 23) bepaald werd, dat men niet meer dan de zes inge-

voerde gezangen zou mogen gebruiken. Dat hy, by den strijd en de

onrust, waarin hy gewikkeld was, ook een vurig ijveraar voor de gezan-

gen zou willen zijn, is niet waarschijnlijk, schoon hy de uitgave van

den bundel te 's Hage, als predikant aldaar, mede kan bezorgd hebben.

Aan Camphuysen te denken als dichter van een of meerder gezangen

,

ligt by de hand , daar deze in dien tijd te Utrecht woonde en met den

predikant Taurinus byzonder bevriend was.

22) In de voorrede wordt er gezegd dat „onder het pausdom in

sommige oorden, den gemeenen man in handen waren gelaten eenige
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geestelijke liedekens die men leysseu noemde [hier ten onrechte van

„laudes" afgeleid], sommige heel, sommige half (neder) duitsch en Latijn

als : Een kindeken is ons geboren , Puer nobis nascitur, In dalci jubilo,

Dit 's den dag der vrolijkheid, t 'Arisiiu is opgestanden. Eu dit waren

nog van de beste, doeh zeer jammerlijk in rijm en rede byeenge-

stommeld. Evenwel hebben eenvoudige , simpele harten deze in hunne

huizen gezongen , opdat zy niet mogende den Heer iu de gemeente

openlijk loven iu hun moedertaal, zich in huune familiëu zouden be-

helpen zooals zy best konden en met zulke stof als zy hadden." Uit

de/e was hier overgenomen : „Een kindeken is ons geboren In Bethleem,"

in de meeste oude Liederenboeken te vinden.

23) Brandt. Eist. der Ref. II 321.

24; Brandt. II. 820.

25 y Brandt. lil. 390 vv.

26; Zie Art. 69 van de Kerkordeniug iu de Sahandelingen der

Dordsche Synode.

27) Zie Dr. E. J. Diest Lorgiou. De Ned. Hen. Kerk in Friesland,

Gron. 1858, bl. 65. Gesch. van de Kerkkerv. m Friesland. 129. Leeuw.

1842. Door de Staten van Friesland werd de Hervormde kerk, in L580

als die van den Staat erkend en beschermd. De uitgave van een

Psalmboek ten dienste der gemeenten waa een der bewijzen van de

zorg, die zv hadden voor de bevordering der goede /aak. Een exem-

plaar er van wordt vermeld in den catalogus ran Is. Ie Long, V. 1214,

De Psalmen Davids, n/s vooren (n. I. \au Datheen geheel op Koten,

mitsgaders eemge Liederen Lnthrri en andere. Leeuwarden hg Peter lleii-

dricksoon van Campen, door Cosien van de Staats i lJSO.

Beer Haar. Volgens dien titel hebben wy niet aan vele, maar aan eenige

liederen te denkeu en hebben \vv die Ook niei reeds in andere u.

van Datheena psalmboek opgemerkt? [n de Leydtche uitgave van 1587

vinden wy toch reeds, nevens enkele Bijbelsehe gezangen, — het Onze

Vader, de geloofsartikelen en de hymne: Christus, die du bist, van

Luther, — even als een Gebed irooi en een danksegging na den eten

van een and. ie baud en bel Gebed VOOZ de predikatie Vermoeden wy

dat er iu de Leeuwarder uitgavi aog meei liederen ign opgenomen,

—

WJ deukeu dau aan de door Koelman vermelde gewuoute, te Leeuw ar-
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den in 1678 nog heerschenle, om op den eersten Kersdag vóór den psalm

een klein gezang aan te heffen dat met Kyrie-eleys sloot, en \vy brengen

ons voor den geest het verhaal van Heringa (bl. 351 , dat de voorzanger

in de gemeente te Beetsterzwaag nog na 1750 op 't Paaschfeest voor

de gemeente het oude:

Christus is op<jestanden

Van des martelaarsh(b)anlen. Kyrie-leis.

aanhief. Zouden het niet de overblijfsels zijn van hetgeen in vroeger

eeuw der gemeente was geschonVen? Dat juist in de drie noordelijke

provinciën nog lang de sporen zich vertoonen van gehechtheid aan som-

mige gezangen , die elders vreemd schenen , laat zich beter verklaren

,

als wy ons voorstellen dat deze vroeger waren opgenomen in een psalm-

boek , uit Friesland afkomstig en in deze streken dus verspreid. In

latere tijden bediende men zich ook hier van de gewone, elders ver-

schenen uitgaven der psalmboeken, waarin zy werden gemist, maar het

zou ons niet verwonderen , dat de behoefte aan de eens met blijdschap

aangenomen en nog vrij lang gebruikte gezangen later wel een afzonder-

lijken herdruk noodzakelijk heeft gemaakt. En wanneer wy dezen vinden

in het in een volgende aanteekening vermelde boek, dan zouden wy het

getal en den inhoud en de dichters van deze gezangen kunnen kennen.

28) J. S. Magnin. Overzigt der Kerk. Geschied, van Drenthe. Gron.

1855, bl. 104.

29) Johs. Martinus, Pred. te Groningen. Be gekruysigde Christus.

Amst. 1689, 4 e druk, bl. 591. Dit vers komt voor onder het twaalftal

liederen, omtrent dienzelfden tijd uitgegeven te Groningen: Eenige der

voornaamste Geesteb;cke Lieden door D. Marth. Luther, Soo ah die in

de Nederlandtsche Gereformeerde Kercken op eenige der feestdagen ge-

songen vierden. Mitsgaders de Gratias ofte Dancksegginge met een schoon

geestelyrk Morgen- ende Avont-liedi', om met de syne Godt te loven:

Ah oock een Geestelijck Brin/dt-liedt der Geloovige ziele van Jesum

CJiristvm , haren Hemehchen Bruydegom. Gestelt over den 45 Psalm

Davids. Heer beqnaem om achter een B/hel of Testament in octavo ie

binden, die het nipt en heeft, kan het noch ten allen tijden laten doen!

Cedruckt tot Groeningen, by Gerrit Klaessen , Boeckdrucker en Voeck-

verkoper, wonende by 't Kyck in 't jat in de graauwe kater ^zonder

jaartal. Het is echter bekend dat G. Klaessen van 1664 tot 1674 te

Groningen boekdrukker was). Deze gezangen zijn deels op oude volks-
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liederen gegrond, deels aan Luther (5), Decius, Matthesius, Nicolai,

en Xic. Boie ontleend en komen alle in het Amsterdamsen Luthersch ge-

zangboek van die dagen, (ƒ467, 469, 474, 494, 500, 502, 504, 515,

519, 562, 582, 591) ofsehoon in betere vertalingen voor. Als wy opmerken

dat in deze verzameling — ten dienste der Gereformeerden nog wel! —
hier en daar het „Kvrie-leis" aan de verzen, even als by Luther is vast-

gemaakt, terwijl dit toen in onze Luthersche gezangboeken reeds door 't:

,,Heere ontferm U ons" was vervangen ,
— dan worden wy gedrongen tot

het vermoeden, dat deze bundel niets anders is dan een herdruk van

gezangen , die toen reeds zeer. oud waren. Zy herinneren ons door taal

en vorm aan de vertalingen uit het Duitsch, die voor meer dan eene

eeuw waren in het licht gegeven. Zou het dan wel zoo vreemd zijn

om te denken dat wy hier een lateren druk hebben van de gezangen
,

die in 1586 achter het Friesche Psalmboek van Datheen waren verschenen?

Y7y vinden dit nog waarschijnlijker als wy ons voorstellen, dat in het

naburig Friesland, een oude Kerszang en het ook hier voorkomende oude:

„Christus is opgestanden" met het „Kyrie-leys" uiet slechts in denzelfden

tijd, waarin deze Groninger bundel verscheen, maar ook nog byna een

eeuw later, hier en daar werd gezongen, volgens de getuigenis van He-

ringa, p. 350, 351. Hot zeldzame bundeltjen te Groningen uitgegeven,

is beschreven door H. W. IlaselhofF. JeJtus Christus, de Psalmen en

de Evang Gezangen, mitsgaders de formulieren van Keni^heid. G.on.

1841, bl. 102, die my wel in staat heeft willen stellen nog enkele

nadere byzonderheden dienaangaande mede te declcn.

30) C. Hnyghens. Ghebruik en onghebruUt van 7 Orgel in de Ker-

ken der Vereen . Nederl. Leyden 1640. Krachtig bestrijdt hy het on-

kerkelijk gebruik, waartoe men in zijne dagen het orgel by ons in de

kerken had behouden. Dat er redenen bestonden om hier tegen te

ijveren, blijkt duidelijk. Dat er veel meer redenen bestonden om in

de plaats daarvan het orgelspel by de openbare eerediensl op te nemen,

is iets waaraan byna niemand meer twijfelt. Aan eene vereeniging wua

kerkgezang en orgel schijn! de bekende Voetiua in bel geheel niel ge-

dacht te hebben, toen nj in L684 sijn hoogleeraarsampt aanvaardde mei

een inwqdingsdispntatie over „de orgelmnzyk, als geen deel of toevoeg-

iel uitmakende van de openlijke ecredicust ."
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VAN DE SYNODE VAN DORDRECHT TOT DE INVOERING VAN-

DE NIEUWE PSALMBERIJMING.

Wijst ons het Protestantsche Duitschland op zijnen Euan-

gelisehen liederenschat en beroemt het zich op een getal van

meer dan 80,000 gezangen, aan wier hoofd die van Luther

staan , dan mogen wv wel zeggen , dat de Hervorming een

rijke bron van liederen heeft doen ontspringen. Als \vy op-

merken dat tot op den tegenwoordigen tijd de belangstelling

en liefde der gemeenten daar nog telkens nieuw voeds2l vraagt

en ontfangt, daar er jaar op jaar, door den arbeid van be-

gaafde dichters en dichteressen, die rijkdom wordt vermeer-

derd , dan denken wy aan een stroom , die met kracht zijne

golven voortstuwt en met zijne frissche wateren de scharen

verkwikt en versterkt, die zich neerzetten aan zijne zoomen.

Eene vergelijking van onze vaderlandsche Kerk met die onzer

naburen , levert ons in dit opzicht voorzeker een weinig ver-

blijdenden aanblik op. Reeds terstond werden door den geest

der Zwitsersche Hervorming hier de perken zeer eng gemaakt,

waar binnen de stroom van het godsdienstig lied zich mocht

bewegen. Wy hebben gezien hoe die geest zich reeds zeer

vroeg deed gelden en in de Synode te Dordrecht met kracht

zijne heerschappy heeft gevestigd en wy vinden daarin de ver-
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klaring van onze armoede tegenover den overvloed van onze

Hoogduitsche broeders. Indien aan de Gereformeerde vader-

landsche kerk meer gelegenheid ware gegeven om zich zelve,

onafhankelijk van vreemden invloed, te ontwikkelen. — zy

zon ongetwijfeld op dezen weg niet zon zijn achtergebleven.

Dat d^ oude liefde voor den zang door de Hervorming

toch geenszins by het volk is onderdrukt , blijkt duidelijk

genoeg. Ook hier moest de mond overvloeien van het geen

de harten vervulde. De bron was ook hier geopend. Om
hiervan de bewijzen te vinden, hebben wy onzen blik te ves-

tigen op hetgeen de geschiedenis meldt ten aanzien van het

godsdienstig gezang by de Hervormden voor en \ooral na

de Dordsche Kerkvergadering. Wy zullen dan zien hoe de

stroom zich hier by zijnen oorsprong verdeeld heeft in drie

takken, waarvan de eerste aan de begeerte van enkele perso-

nen en kleinere kringen voldoening beloofde en onafgebroken,

zeer bedaard en eflfen , binnen zijne oevers voortging. Be-

hoeven wy te zegden dat hier gedoeld wordt op geestelijke

liederenpoezy , die geschreven werd met het doel om den ge-

loofsgenoot by zijne eenzame of huisselijke godsdienstoefenin-

gen te dienen of in stichtelijke gezelschappen de gesprekken

en gebeden af te wisselen? Aan die behoefte hebben on-

derscheidene mannen met meerder of minder geluk trachten

te voldoen. De tweede tak werd terstond door krachtige

middelen verhinderd zijne wateren tot zegen voor de geheele

gemeente voorwaarts te stuwen. Maar toch zullen wy het

aanschouwen hoe nog, na de strengste maatregelen . een enkel

spoor is aan te wijzen, dat hy op een enkele plaats t<

schijn zoekt te treden, om echter al Bpoedig wedei gesmoord

ni bedekt te worden , totdat eersl later hem en vrije leep

zon worden gelaten. Nu zullen wy het oog slaan op de

zeer schaarsche teekenen, gedurende In-t hier behandelde tijd-

perk in 'Hi/e [1. rvormili kuk. die 008 doen zien dal de bc-
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hoefte aan gezangen voor de openbare eeredienst door enkelen

althands is gevoeld en uitgesproken. By den derden der takken

zal ons een tijdlang een weinig aangename indruk worden

gegund. Daar wordt het ons te aanschouwen gegeven hoe

de psalmen des Ouden Yerbonds met de hoogste eeretitels

als de uitvloeisels van Gods Geest zijn voorgesteld. Om al

de frischheid en reinheid en kracht er van te doen smaken,

ontbrak het der Kerk echter veel te lang aan vastheid en be-

leid , waar zy Datheens berijming bleef dulden en bescher-

men. Later zullen wy evenwel redenen lubben om ons te

verheugen in de vele bewijzen van de vurigste liefde voor een

waardig psalmgezang, die er door een groote schare van talent-

volle mannen zijn gegeven en aan het einde van dit tijdperk

zullen wy de Nederlandsene Hervormde Kerk gelukkig kunnen

noemen, als in het bezit eener berijming, die het oorspronkelijke

waardig is. Wy zullen in dit Hoofdstuk eerst spreken over

het geestelijk, niet kerkelijk lied, om in enkele trekken op het

merkwaardigste te wijzen wat door leden van de Hervormde

Kerk op dit gebied is geleverd. Een tweede afdeeling is ge-

wijd aan de beschouwing van het kerkelijk lied voor de open-

bare godsdienstoefeningen der Hervormde gemeenten in ons

vaderland, waar wy slechts zeer weinig hebben op te merken.

Eindelijk zal er gewezen worden op het kerkelijk psalmgezang.

Het gebrekkige daarin, zoowel als de pogingen tot verbetering,

maar ook de gunstige uitslag, waarmede deze bekroond zijn,

moeten hier onze aandacht trekken.

I.

HET GEESTELIJK, NIET KERKELIJK LIED BY DE HERVORMDEN.

Om ons een juist begrip te doen vellen over hetgeen op

dit gebied is geleverd na de Dordsche Kerkvergadering, zal het

noodig zijn , dat wy eerst nog eens een blik slaan op den
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tijd , die haar vooraf ging. Wy zullen dan opmerken , dat

de vrees voor gezangen die niet uit den Bijbel zijn genomen,

zoo als deze de invloedrijkste godgeleerden bezielde, geenszins

aan het volk oorspronkelijk eigen is geweest, toen het zich

tot den eeuigen Middelaar wenschte te keeren. By het op-

komen toch der Hervorming hooren wy het volk onder zijn

kruis niet slechts zuchten maar ook zingen. En waar de

druk wordt verzacht en de straks verstrooide schapen in vrij-

heid zich mogeu vereenigen, is het niet slechts een enkele,

die te vergeefs zijne vrienden oproept om met hem een lied

aan te heffen ter eere Gods. Neen , wy hooren duizende

stemmen ineensmelten en een geheel volk zien wy opstaan

om in eigen tale de groote werken Gods te verkondigen.

I. Schriftuurlijke Vu-dekens.

Wanneer wy willen zieu hoe zeer ons volk op gezang prijs

stelde , dan behoeven wy slechts te letten op den grooten

rijkdom van volksliederen , wier melodiën wy in de Souter-

liedekens vinden overgenomen. Toen de hervorming kwam
,

riep zy eene groote verandering in het leven. Op hoogere

dingen werd het oog des volks algemeen gevestigd. Maar

het was er verre van verwijderd, dat daardoor de stemmen,

die straks zoo luide in buizen en op wegen hadden geklon-

ken, tot zwijgen zouden zijn gebracht. De geest, die thands

hier doordrong, zou de/e niet smoren, maar waar v.\ tot

heden toe al te /.eer hadden gediend tot verheerlijking der

zinnelijkheid, zouden zy nu de.n lot' van de dingen des geestes

verkondigen. Hel Woord Gods klonk in de ooien van hen,

die tot dusverre er vreemd van waren gebleven 60 hier en

gindi /.at er nu iemand neder, die het gevoel ven vreugde

over hetgeen hy gevonden had , uitstortte LD een lied. lly

las het voor aan gelijkgezinden en strak» werd hrt op een
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bekende melodie door meerderen aangeheven. De dienstknech-

ten van Rome bliezen dreiging en moord tegen de trouwe

discipelen des Heeren, maar in plaats van kreeten der ver-

twijfeling werden er in de gevangenissen en op de schavotten

liederen gehoord, die weerklank vonden in de harten en met

aandacht opgevangen, aldra door honderden zouden worden na-

gezongen. Merkt het hoe in het jaar 1530 een vijfentwintig-

jarige martelaar, Tcunis Teekszoon uit Naarden, den weg

betreedt naar den brandstapel , te 's Hage bereid. Voordat hy

zijn laatsten adem uit zal blazen , opent hy zijne lippen. De

schare luistert. Het is de zangvvijze van een minneklacht,

die by de menigte zeer wel bekend is. Maar hoe geheel

anders klinkt de melodie hier van de veege lippen. Een

vaarwel aan de wareld , een toon van vertrouwen op Christus

wordt er in vernomen. En ziet, na weinig tijds zal het

lied der aardsche liefdesmart, geheiligd en herschapen in een

lied des geloofs, door de vervolgden met geestdrift worden

aangeheven. Op losse bladen gedrukt of door mondelinge

overlevering onder het volk gebracht, worden liederen als deze

door de Hervormden in de verschillende oorden des lands

gezongen en onder hunne gezangen klinkt van nu aan ge-

durig het

:

lek arm schaepken aen der heyden

Waer sal ick henengaen

lek moet van vrienden en van maghen scheyden

En alleen op Christum staen

Ende my op hem verlaten

Dees werelts jolijt, in deser tijt

En mach mijn siele niet baten.

Ook de Doopsgezinden gevoelden zich by de aanhoudende

vervolging waaraan zy blootgesteld waren , te zeer door dien

toon en geest getrokken, dan dat zy het niet zouden overnemen
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en navolgen. By hen treffen wy dan ook niet alleen dit gezang

aan. maar tegelijk nog eene andere omwerking, die straks in

hunne verzamelingen, met tal van andeie, werd opgenomen. 1)

Het was wel niet vreemd, dat zich, by het vermeerderen

van den voorraad dier gezangen , de behoefte deed gevoelen

om de verstrooide liederen bveen te verzamelen. Uit het

verlangen der Hervormden naar zulk eenen bundel, waarin

dergelijke godsdienstige volksliederen opgenomen waren, ont-

stond er aldra de verzameling: „Veelderhande Gheestelyke Ge-

reformeerde Liedekens wt den Ouden en Nieuwen Testament,

gestelt op A. B. C." waarvan te Embden in 1558 een eerste

druk verscheen, die door andere in 1563, 1580 en 1595

werd gevolgd. Twee jaren na de verschijning van den eer-

stel! druk van het Hervormde liederenboek, verscheen de eerste

Doopsgezinde bundel, waarin gezangen van Hervormden oor-

sprong niet waren uitgesloten. Van hier dan ook, dat deze

door vele Hervormden werd gebruikt, in wier behoefte de

Hervormde uitgevers niet genoeg door nieuwe uitgaven sche-

nen te voorzien. De begeerte naar dergelijke gezangen was by

de Hervormden aan het einde der zestiende eeuw nog zoo groot,

dat men noodig keurde het gebruik van die (Doopsgezinde)

bundeltjens tegen te gaan, „waarin vele liedekens gesteld en

gemaakt warm door een blinden yver, kwalijk Kerende en

gevoelende van de II. Menschwording van Christus, vanden

Doop, van de Overheid en meer andere punten, strijdende

tegen hei oude algemeen Christelijk geloof." 'Te Leyden werd

er daarom in 159 5 een nieuwe uitgave van het Kmbder ge-

zangboek van 1563 bezorgd, vermeerderd mei aanwijzingen

van de Sehrilïuuiplaatsen ,
waarop in de liederen werd ge-

duld, en uut vele, deels in andere Liederenboeken reeds

:• veue. d .in-.il \ ermeerdel d. lWhalw:

.325 liederen, zijn hnr sommige lofzangen en gebeden, Bes-

tien in getal, aan luilni en /.ijne vne.iden ontleend, „welke
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de Christenheid, zonder eenig gevaar of schade voor het geloof,

mag gebruiken om God te zingen, te danken en te loven,

welke niet anders zijn dan schoon ontloken bloeiende vruch-

ten van alle Christenen in verscheiden tijden, uit den schat

hunner harten voortgebracht, waaruit alle godvruchtigeu een

goeden smaak en voedsel der zielen mogen verkrijgen."

Deze en dergelijke liederen hebben weinig de aandacht ge-

trokken van hen, die de geschiedenis der vaderlandsche dicht-

kunst hebben behandeld. Uit een letterkundig oogpunt mogen

zy geen hoogen rang waardig worden gekuurd en even als by

de Geuzenliederen, moge hier van de dichterlijke waarde weinig

spraak kunnen zijn, — voor de kennis van den geest van

ons volk in den tijd, waarin het ten bloede toe streed voor

de vrijheid des gewetens, is er nog vrij wat uit deze gezangen

te putten. Even als in de Sonterliedekens en de „Ecclesi-

asticus" van Fruytiers , 2) zoo vinden wy ook hier den groot-

sten prijs er op gesteld, dat men zooveel mogelijk wooiden

gebruikte, aan den dierbaren Bijbel ontleend. Daardoor kon

men zich zelven en anderen tevens gerust stellen, die even

als Marnix, het godsdienstig gezang by de Nederlandsche

Hervormden der zestiende eeuw, onder den strijd hunner

dagen, tot het zingen van Schriftwoorden zochten te beperken.

Dat er een hevige toon wordt aangeslagen tegen het pausdom,

zal wel niemand kunnen verwonderen. Waren zy niet dagelijks

in gevaar van hun leven ten offer te brengen voor de waar-

heid, die door het Woord van God hun was bekend geworden?

De woning waarin men den Bijbel las en een vroom gezang

zong, was slechts een enkeJe schrede verwijderd van den ker-

ker. En hoe naby den kerker was brandstapel en moordschavot.

In die dagen, waarin hun de tijdingen in de ooren klonken

van het uitvaardigen of volvoeren van de verschrikkelijkste

plakkaten, klonk hunne profecy des oordeels over eene Kerk,

die het zwaard opgeheven had tegen hen , voor wie Gods
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Woord het hoogste goed , ket richtsnoer van het leven geworden

was. Maar treffend is het wanneer wy in een vliegend blad

uit de gevangenis, een discipel des Heeren zijne broeders

hooren opwekken tot zelfverloochening en afstand van wareld

en zonde , om alzoo bereid te zijn om met den Bruidegom

in te gaan. Aandoenlijk is het wanneer wy hier van hen,

die met ieder uur tot de marteldood konden geroepen worden

,

de betuigingen der lijdzaamheid, de opwekkingen tot onder-

werping en de vei troostingen der hope op God ons hooren

tegenklinken. Wy gevoelen het hoeveel redenen zy hebben

om zich gedurig arme slachtschapen (Rom. YI11 : 3ü) te

noemen en zoet klinkt hun roepstem tot een in werken zich

openbarend geloof en tot de vurigste liefde jegens elkander,

ons in de ooren. Hoe worden wy vervuld niet eerbied voor

hen, die zich tot het sterven bereidden met een lied als dit:

Mynen sterfdach is nu ghecomen

,

Om Christus name soet

,

o Heer en wiltse niet verdomen,

Die hier storten myn roede bloet.

Van Luthers lied op de eerste martelaren komt hier geene

vertaling voor, — doch gezangen, waarin Int Merveii van

verschillende andere geloofsgetuigen in het zuiden van Neder-

land wordt beschreven, ontbreken hier niet. De beschrijving

van de wijze, waarop de eerste priester zoowel als de der

laatste slachtoffers te 'sGraveuhage hun Hervormd geloot* met

hun bloed bezegelden, kan niet nalaten op ons nog een diepen

indruk te maken, hoe weinig hierin ook vour tru dichterlijken

tooi gezorgd moge zijn. Het ongelukkigste zijn zeker, in

ieder opzicht, de rijmen, waarin ijverige Hervormden leeringen

meenden te moeten bestrijden, die de Doopsgezinden, ook

in hunne liederenboeken, zochten voort te planten. Voor-

waar, die vrome volgelingen \au den goeden Herder hadden
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wel recht op meerder achting en mededoogen van hunne Her-

vormde broeders , dan in menig dor en bitter strijd vers hier

aan hen worden bewezen. Gelukkig zijn er vele verzen, die,

met het oog op den tijd, waarin zy geschreven zijn, het

christelijk gevoel weldadig aandoen. Aan een minnelied, dat

in het Antwerpsche liedboek van 1544 nieuw heette, werd

de melodie en de aanhef ontleend van het volgende

:

Den lustelicken Mey Christus playsant

Vol «lier deuchden groene

Is door den Heylighen Geest alsnu gheplant

In alle gheloovighen coene.

Die tot desen Meyboom sclirijt

Wort van souden quijt,

Zijn vreucht en al zijn leven

Wil hem Christus miunelijck gheven.

Het vriesen, het sneeuwen is nu al gedaan

De winter en mach ons niet dwinghen

De Wet des Ouden Testaments is al vergaen

De liefde moet al volbringhen

Die vast aen Christus liefde cleeft

Ende lief zijnen broeder heeft,

Als hem selven na Paulus leeren

Hy volbrenghet de Wet des Heeren.

De vogelkens singen op dat groene hout

So vrolick onbedwonghen

Dat zijn de Enghelkens menichfout

En alle gheloovighe tongen

Dese singhen nu, Glorie fijn

Moet Christo in de hemelen zijn,

Paeys Mannen ende Vrouwen,

Die op zijn woort betrouwen.
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Die Meyboom Christus so jeuchdicli bloeyt

Met deuchden menigerhande

Hy heeft ons met zijnen dauwe bespoeyt

Zyn bloet tot eenen onderpaude

Ooemt alle die belast zyt , en slaeft

Tot my, sêyt hy, ghy wort ghelaeft

lek sal u ontladen van souden

Myn Jock is licht bevonden.

Zulke liederen werden tot in het begin der zeventiende

eeuw door de Hervormden aangeheven. 3) Wat den vorm

betreft, dragen zy de kenmerken van overeenkomst met de

volkszangen van vroeger eeuw. [3 er verschil in de oorden

en den tijd, waarin zy ontstaan zijn, zoowel als in de ver-

vaardigers , — ook de taal is hier meer ot' minder zuiver.

De versbouw en maat voldoen niet aan de regels der dicht-

kunst, die een later tijd streng heeft gehouden. Zy waren

enkel bestemd om gezongen en niet om gelezen te worden. De

zangwijzen zijn ontleend aan oude liederen, die op de lippen

des volks leefden, waaronder er ook nog steeds vele wareld-

sche zich bevonden, ofschoon het getal \an deze veel minder

is dan in de Souterliedekens en er veel meerdere van
j

dienstigen aart in worden vermeld. De melodiën van een

enkele Latijnache hymne, van eenige psalmen en hel volkslied:

„Wilhelmus van Nassouwen" vinden \\y vervolgens, even als

die van verscheidene Fransche liederen, opgegeven.

Hoe gaarne het volk ook van deze gezangen gebruik

maakte — er werd by de Hervormden nimmer aan gedacht om

zich by de openbare godsdienstoefeningen er van te bedienen.

Reeds vroeg was danrtegen door verschillende synodale besluiten

gewaakt. Terwijl de Doopsgezinden er geen bezwaar in von-

di 11 om hunne liederenboeken by hunne godsdienstige samen-

komsten mede te nemen. ZOOdal wy ouder hen nog een gv-

ruiinen tijd nieuwe uitgaven van de bestaaude of geheel andere
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bundels in het licht zien verschijnen, heeft de Hervormde

Kerk er met veel mindere achting op neergezien. Van po-

gingen tot zuivering of veredeling van het bestaande volksge-

zang tot kerkelijk gebruik is er geen enkel spoor te ontdekken.

Het gebrekkige van den vorm werd, by de buitengewone

hoogte, waartoe binnen kort de vaderlandsche poezy door

Vondel, Cats, Huyghens, Hooft en zoo vele anderen zich

verhief, spoedig opgemerkt en wat men in Datheens psalm-

berijming wilde verdragen, verdroeg men niet in liederen,

waaraan in het minst geen kerkelijk belang verbonden was.

Vele van de liederen waren daarenboven gelegenheidsverzen

en hadden hunnen opgang te danken aan het oogenblik

,

waarin zy waren geschreven. De Hervormden, straks in het

genot van de zegepraal op de onderdrukkers, konden niet

meer de zangen op de lippen nemen , die in een voorleden

tijdperk, onder het kruïs waren geboren. Geheel andere

gevoelens waren er in de gemoederen levendig geworden.

Met het afwerpen van de slavenkluisters, waarmede Rome

de zielen had geketend, hadden, helaas, de zonen en

dochteren der Hervorming noch niet geheel zich vrij voelen

maken van den vroegeren geest. De Bijbel was veroverd.

Het recht om het Woord van God te onderzoeken was aan

allen geschonken. Maar terwijl men op de puinhopen der

oude Kerk met vreugde staarde en ijverig bezig was om het

nieuwe gebouw op betere grondslagen op te trekken, was

daar binnen de wanden der Hervormde Kerk een vuur te

vroeg reeds ontstokeu , dat maar al te zeer werd gevoed en

met vernieling dreigde. De kinderen der martelaren betwist-

ten elkander de pas zoo duur gekochte vrijheid. Velen ston-

den op , die het geloof hunner broeders wilden beheersenen

en, by verschil van inzicht, met ketternaam en straffen dreig-

den. In zulke tijden verstomt de profecy. De geest des

Heeren wordt bedroefd. De bronnen, waaruit de nieuwe lie-
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deren moeten ontspringen , worden gesloten. Van de lippen

wordt de toon van het eenstemmig gezang niet meer verno-

men. En de vrome ziet op tot den hemel om hnlpe en ar-

beidt in stilte, opdat op den gelegden grondslag het llnis

Gods worde gesticht.o

II. Stichtvl'^ke Rijmen.

Had de Kerkvergadering te Dordrecht over een groot ge-

tal van dienaren der Hervormde Kerk het vonnis der veroor-

deeling uitgesproken, — niet allen verheugden zich in dien

ijver. In de gemeenten, die de plaats van geliefde leeraars

door nieuwe ijveraars voor de vastgestelde leeringen zagen

vervangen , werden er nog verscheidenen gevonden , die den

loop der omstandigheden zeer betreurden. Hun hart gevoelde

behoefte aan de woorden van bemoediging en vertroosting,

en meer dan een der verbannen predikers zocht aan die be-

hoefte te voldoen. Onder velerlei gevaar en strijd trad een

man als Dirk Rafaelsz. Camphnyzen 4) op voor scharen,

die zijne gevoelens deelden en by het overtreden van de

menschelijke bepalingen, die hem de Ëuangelieprediking ver-

boden, achtte hy het een hooger gebod, om te spreken van

hetgeen hy als de hoogste waarheid liefhad. Zijne schoone

talenten wenschte hy op woeker te zetten en waar hem het

spreken met geweld werd belet, daar moest de gave der

poezy hem dienen om het heil van vele zielen te bevorderen.

In het jaar lti^O verschenen er een
i
ge Stichtelijke Rijmen

van zijne hand , die aldra door andere gevolgd , met dank-

baarheid werden aangenomen. Waar hy redenen meende te

hebben om te klagen over de brenke van de Kerke, die hy

had willen dienen , daar drong hem zijn geweten om in stilte

aan haren opbouw en stichting te arbeiden. Al werd het hem

onmogelijk gemaakt om onder den \r<>egvmi titel van Kuau-
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gelieverkondiger op te treden, niemand kon hem verbieden

onder den nederigen naam van Rijmer het geliefde werk te

verrichten. Aan den zegen Gods zou liet hem niet ontbreken

by zijne ernstige prediking van godzaligheid, rechtvaardigheid

en matigheid. Wie kon beter de vertroostingen des Euange-

lies aan de lijdenden geven, clan hy die zelf, met het oog

op den lijdenden Heiland, den bittersten drinkbeker had wil-

len drinken, door den Vader hem op de hand gezet? Op

wie van zijne tijdgenooten het oordeel moge passen dat zy

den Bijbel zijn vnorbygegaan en uit de scholen der oude wijs-

geeren meer dan uit die van den Zaligmaker, de lessen die

zy gaven, hebben ontleend: — hem treft het niet. "Wanneer

elders toch de Hollanders zich hoorden toeroepen, dat hunne

privilegiën en vrijheid ten eenemale onder de voet getreden

werden en er een Brutus gezegd werd te kunnen helpen, riep

Camphuyzen in zijn „Lijdzaamheidsherinnering":

Geen liefJe tot het Vaderland

Moet ons zoover vervreinen,

Dat wy, in plaats van God, ons hand

Tot toevlucht zouden nemen.

Die door Gods Geest van zond' is vrij,

Heeft geen tyran te schromen.

Dit 's Vryhcyds weg: Hierdoor moet gy,

En elk, tot Vryheyd komen.

Geen Roomsche Brutus, maar Gods Soon

Is 't voorbeeld van Gods kind'ren:

Kruys lijden, brengt ons tot de kroon:

Kruys doen, zal z' ons verhind'ren.

Wie zijne rijmen met de vereischte aandacht leest, ziet

hoe zeer hy overal den strijd voert tegen de zonde, die hy

niet enkel in woorden en daden erkent , maar wier geheime

wortels hy met een verwonderlijk scherpen blik weet bloot
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te leggen. Het is die zonde, die hy schildert als de bron

van de vreeselij kste ellende, zoodat van al 't verdriet hetwelk

men ziet geschieden en waarvan de wareld overvloeit, niets

zóó betreurenswaardig is als de zonde.

Volgens hem heeft God de allerhoogste liefde getoond, toen

Hy zijn allerwaardigsten schat, zijn hartverkoren Zoon om

ons, ter wreeder dood gaf in der boozen hand, om ons

heeft opgewekt tot een onsterfelijk leven, aan Zijne rechtehand

in majesteit gesteld, in hemel en op aarde volkomen macht

gegeven, 't geweld van hel en dood gedaan in zijn geweld

en die by zoo sterke reen Gods zegel heeft verkregen. Door

kennis van Gods Zoon ontvliedt de mensch wareldsche be-

geerte en zucht en schaamt hy zich over de zonde, en wordt

hy ons voorgesteld naar het Apostolisch woord in zijne wa-

penrusting. In woorden, aan den Heiland ontleend, stelt

hy in zijn „wijze Koopman of van de ware verzaking zijns

zelfs" het onvoldoende voor van eene geringere deugd, dan

die door Christus zelven is voorgeschreven. Maar wie op

God door Christus bouwt, wordt tot een vrolijk leven ge-

dreven. En vraagt gy den dichter wat hem in 't midden van

veel lijden, moed en krachten geeft?

Gods waarde Zoon, 't onschuldig Lam,

Dat door den dood, deu dood ontquain,

En door zijn lijden, dat hy droeg,

Het lijden eeuwig van hem joeg,

Dat 's 't Oorlogsteken v;iu ons vaan.

Daar \\\ 't gezicht op moeten alaan:

De Ster »lie voor ons benen licht

En maekt ecu reyn en klaar gezicht:

De pilaar die ons onderst ui.

En alle lijden mankt te uut.

Hy, Veldheer, is roornyl getreén,

En heeft zijn lijden doorgeleen

:
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Ons was ons deel ook weggeleyd,

Nu is 't ons beurt: Weest nu bereyd;

De Meester zelfs is voorgegaan:

Hoe derf de leerling blijven staan?

Nooyt blijkt des Dienaars trouw zoo zeer,

Dan als hy lijd met zijnen Heer.

Wat Oorlogsman (tenzij vertzaagt

En die na trouw of eer niet vraagt)

En leed niet gaarn al wat hy mag,

Zoo hy maar op zyn Hoofdman zag.

Wie is er die met recht verflouwt,

Wanneer hy Jesus, 't Hooft, aanschouwt? '

Verwondert het ons wel dat die echt christelijke geest weer-

klank moest vinden ook in de harten van hen, die niet kon-

den instemmen met vele zijner leerstellingen? Voorzeker het

moest een diepen indruk* maken , wanneer men in hem zag

„dat voorbeeld komt by leer." De voortreffelijke man, die

in het jaar 1586 het levenslicht zag te Gorinchem , had, toen

hy de betrekking van praeceptor aan de Utrechtsche Latijn-

sche school vaarwel zeide, om zijne diensten aan de Hervormde

Kerk als Euangelieprediker te bewijzen, niet kunnen gissen,

dat, na twee jaren arbeids, die Kerk zijne diensten op zulk

eene wijze zou afwijzen. De vriendschap met den Utreckt-

schen predikant Jacobus Taurinus, dien wy onder de ijverige

voorstanders van de door Dordrecht veroordeelde leerstellingen

vinden, had hem het herders- en leeraarsampt begeerlijk ge-

maakt, hetwelk voor hem, die te Leyden onder de trouwe

volgelingen van Arminius zich geschaard had, aldra de bron

van veel droefheid worden zou. Den herderstaf nederleggende

over het kleine kuddeken, hem toevertrouwd, zien wy hem

zwerven, nu hier dan ginds. Hy bevindt zich te Amsterdam

en snood verraad dwingt hem de stad te ontwijken. Hy trekt

naar Norden in Oostfiïesland en vindt er een herberg, maar
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hy moet er de verschrikkingen van een heerschende pest aan-

schouwen en helpen verzachten , totdat het oorlogzwaard hem

van daar drijft naar Harlingen , waar het snood verraad hem

aldra een langer vertoef ontzegt. Op Ameland zich veilig

achtende, heeft hy te worstelen met de ongenade van een

vijandig luchtgestel en het is te Djkkum, waar de gunst van de

stadsregering gedurende eenige jaren hein een schuilplaats ver-

leent, totdat op den 9
den July 1627 de ure sloeg, waarnaar

hy reeds in zijn heimweelied : „Hoe lang, ach Heer!" had

verlangd. Met de meeste naauwgezetheid des gewetens het

spoor betredende, dat hy door zijnen Heer zag voorgeschreven,

had hy zich het gemis van hetgeen hem het dierbaarste was

op aarde getroost, en ging hy met dank en hope Hem te

gemoet, dien zijne ziele liefhad tot in den dood. Als wy

van de Stichtelijke Kijmen meer dan dertig verschillende uit-

gaven in de eerste anderhalve eeuw ons zien opgegeven, dan

kunnen wy oordeelen over den prijs dien het voorgeslacht

op dezen arbeid heeft gesteld.

In het begin der vorige eeuw werd er gezegd , dat het ge-

bruik dezer voortreffelijke gezangen nog dagelijks toenam. Niet

enkel in het krankvertrek of in de woning der smart lag dit

boek geopend. Ook in de verblijven der vreugde klonken

van de lippen van jongelingen en maagden, verscheidene van

Camphuyzens liederen, tusschen andere, niet altijd van zoo

geestelijken inhoud. Verschillende toonkunstenaren hadden

van tijd tot tijd zich beijverd om hierop bevallige en liefe-

lijke zangwijzen te vervaardigen, die ongetwijfeld mede hebben

gewerkt om de liefde er voor levendig te houden. l>y Int

lezen bespeuren wy boe verre deze rijmen zich, wat den

vorm betreft, van de oude volksliederen onderscheidden. Camp-

huyzen had zijn voordeel gedaan nut hetgeen vele zijner uit-

stekende tijdgenooten op hel gebied der poezy hadden geleverd.

Met recht stelde hy zich voor, dat alle zijne rijmen hun mate
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of voeten in grelijkmntig' getal van syllaben zouden hebben

,

om zoowel gelezen als gezongen te kunnen worden. Was

men gewoon in z'jn tijd , de syllaben naar den zang of het

getal der toonen te leiden, hy wilde den zang veeleer geleid

hebben naar de syllaben en de dichtmaat. Voor het lezen

evenzeer als voor het zingen wenschte hy zijne verzen geschikt

te zien. By zijn streven om zijne stukken zinrijk te doen

zijn, bracht hy het zangerige meermalen ten offer: en het is er

verre af dat wy al zijne rijmen , al wilden wy ze met volle

overtuiging gedichten noemen, den naam van gezangen waar-

dig zouden keuren. Yoor zuiverheid van taal is er zeer

gezorgd. Uitheemsche woorden en uitdrukkingen kwetsen niet

het oor. Terwijl dichters van grooter talenten in zijne dagen

door een te kwistig gebruik hunner geleerdheid, het eigenlijke

volk niet tot zich konden trekken, had de voormalige prae-

ceptor den geest der klassieke oudheid zeker niet minder be-

grepen dan dezen, als hy onder de deugden van een gedicht

rekende, dat het nergens met Latijnsche of Grieksche geleerd-

heid praalt, dat het geen gezocht gezwets voor den dag brengt,

de namen van goden en godinnen gestadig mijdt, maar een-

voud en natuur tot zijne beeld tenis heeft. Dat hy den toon

der psalmen kon aanslaan, mag uit de uitbreiding der

psalmen, waaraan hy zijne krachten gewijd had, blijken.

Was hy het misschien, die in het Utrechtsche gezangboek

zijne geschiktheid voor de hymnen of kerkelijke lofzangen

getoond had : het lot dat deze gezangen trof, de geest die

nu de heerschcnde was, de omstandigheden waarin hy ver-

keerde, dit alles was wel niet geschikt om dat talent verder

te ontwikkelen. Maar aan een dringender behoefte volde-

den de zangen des christelijken levens, in die dagen, waarin

zoo menigeen gevaar liep om dror den ijver voor bepaalde

geloofsbegrippen, de heiligende strekking des christendoms uit

het oog te verliezen. Daar lag in het puntige, spreukachtige
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van zijne uitdrukking iets, dat tot nadenken opwekte. Maar

terwijl er in lateren tijd door vele bewerkers van gezangen

grond werd gegeven tot de beschuldiging, dat hunne zede-

lessen en voorschriften van plichten aan groote dorheid leden,

en ten eenemale ongeschikt zijn om de gewenschte kracht uit

te oefenen — is het hier geheel anders. Gevoeldet gy u ver-

kwikt door den frisschen geur van de eerste liederen des ge-

loofs, door een Luther aangeheven, en groettet gy deze als

heerlijke bloesems, die, na een treurigen winter, de adem

Gods had doen ontluiken op den akker der Kerk : wy willen

in een later getijde die bloesems zich tot vrucht zien zetten.

Al verdween nu ook die geur, die pracht, die in de lente

ons streelde, wy verheugen ons niet minder dan voorheen.

Zoo dragen de gezangen van Camphuvzen. waai zy tot hei-

ligheid en godvrucht opwekken, telkens de duidelijke bewij-

zen, dat zy zijn voortgevloeid uit een hart . waarin een waar-

achtig geloof en vurige liefde tot den Verlosser van zonden

en vlekkeloos heiligen Zaligmaker woonde. Daarom konden

de stichtelijke rijmen, die geschreven waren door een man.

over wien de Hervormde kerk een vonnis uitsprak, den toe-

gang vinden tot de harten. Krachtiger dan de geest die hem

veroordeeld had. sprak de geest, uit wien zy hunnen oor-

sprong hadden, en bracht voor latere geslachten aan de Her-

vormde Kerk zegen voor vloek.

ITI. Gezangen van treurenden over Sin)/.

Terwijl hel in de Wderlaudsrhe Hervormde Kerk niet ont-

brak aan mannen, die met kiaeht Rich deden gelden aN ijve-

raars voor de vastgestelde leer en de leerstoelen deden weer-

klinken van Btrijdkreeten tegen alles wat daarvan afweek, —
begon er hiel- en daar een klaehle gehoord te worden, dat

bierbv de dringende behoefte van hart en geweten al te /eer
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uit het oog werd verloren. Op ernstigen toon en in wel-

sprekende taal sprak een der meest geachte Utrechtsche pre-

dikers het openlijk uit, dat de Hervormde kerk treurig was

misvormd. Volgens hem werd voor de leer der godzaligheid

de godzaligheid vergeten , hoorde men de waarheid belijden

,

maar werd er naar hare kracht op het leven te vergeefs

gevraagd. De hervorming der leer mocht met blijdschap zijn

begroet, — er was nog maar al te zeer stof tot treurgezan-

gen en boeteliederen, by de vele blijken dat hart en wandel

nog zoo veel behoefte hadden aan hervorming. De eerwaar-

dige man , die de wonden van het door hem zoo zeer

geliefde lichaam des Heeren toont, maar enkel om de ge-

schikte geneesmiddelen aan te wenden, is Jodocus van Loden-

steyn. Niet tevreden met deze zijne overtuiging by de

prediking in de heiligdommen uit te spreken en door zijnen

wandel aan te prijzen, verzamelt hy rondom zich op eiken

vrijdagavond een kring van gemeenteleden, die met innige

belangstelling zijne woorden in de ziele prenten. Ook studen-

ten worden in dien kring aangetroffen. Gelijk in diezelfde

dagen Duitschland een Filip Jacob Spener (1635—1705) zag

optreden , die in zijne stichtelijke vergaderingen zijne geloofs-

genooten van de dorre en distelige velden eener kerkelijke

rechtzinnigheid tot den frisschen stroom des levens, tot den

levenden Christus wilde brengen, zoo handelde ook hier zijn

waardige geestverwant. Hy ook voelde zich gedrongen om
hetgeen zijn gemoed had vervuld, in geestelijke gezangen

uit te drukken. Ze te vervaardigen noemde hy zijne uit-

spanningen. Om ze dienstbaar te maken aan het groote

doel dat hem steeds voor oogen stond , wenschte hy ze te

leggen op de lippen der vergaderden. Wel scheen de nood

van het vaderland zoowel als van de Kerk tot treurigheid

te roepen, maar zouden zy, wier deel op aarde niet is, niet

altijd zich verheugen in den God des heils? En zou de
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smart over Sions breuke hen niet treurzangen doen aanheffen?

De Goddelijke Hoogheid is en blijft altijd, volgens hem.

waardig, hoe het ook met hen en Sion sta, om met gezangen

verheerlijkt te worden. De vromen ringen een lied in de

nacht om wakende te blijven, en gaan alzoo hunnen Bruide-

gom te gemoet, wel droevig zijnde doch ook altijd blijde.

Hoezeer deze overtuiging in hem leefde , mag wel blijken uit

een viertal gezangen , door hem gedurende zijne gevangenschap

in het fort Nieuw-Rees in Kleefmand geschreven en voor een

gedeelte onder onze Euangelische gezangen opgenomen. Ge-

zang 21 en 68 hebben toch hunnen oorsprong in een kerker,

en zijn de duidelijkste bewijzen van de tevredenheid in Godl

bestuur en van de zelfverloochening, waartoe zy opwekken.

Op den 7
den November 167 3 immers zag men een driehonderdtal

ruiters den weg van Utrecht naar Rees inslaan. Negen van

de meestgtachte bewoners van die stad zouden daar als gijze-

laars worden bewaard, totdat de som van vijt honderd duizend

gulden, die de Frauschen, welke de stad bezetten, verlangden

en die slechts ten halve was voldaan, geheel zou zijn betaald.

Bitter waren de laatste en de eerste weken van een jaar, die

de vrome balling daar doorbracht. Maar wie zal Int Keggen,

welke vreedzame vruchten der gerechtigheid die kastijding nog

blijft diagen voor velen in de Hervormde kerk, die door zijne

Euangelische gezangen zich leeren oefenen? Dat deze dichter

dm rechten toon van het kerklied wist aan te slaan , In hoeft

geene opzettelijke aanwijzing, als wy ons slechts herinneren

dat het gezang: „Hoog omhoog, " en het: „Heil'ge Jezus

my ten leven," hen» tol maker hebben. Opmerkelijk is het,

dat dit laatste lied, in het Hoogduitsch vertaald door Bar-

tholoineus CraSSelillS, 5) den man aan uien \\ v het eeMe

onzer Kunngrlix-'ic gezangen danken, onder de meesl geschatte

kelkliederen onzer naburen reeds lang werd getild. Met alle

recht keerde dit lied dan, nadat uien ook met de vertaling
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winst had gedaan, terug tot de Kerk, die den vervaardiger

onder hare uitmuntendste dienaren mag noemen. Die Kerk

heeft niet enkel by het opnemen van dit viertal , een hulde

aan den dichter, maar eene groote dienst aan een later ge-

slacht bewezen. Of ziet zy hare zorg om deze gezangen

in een geschikter vorm aan te bieden, niet ruim vergoed,

als de gemeente de oudste Euangelische gezangen onder

hare meestbekende en geliefde blijft beschouwen ? Trou-

wens de bron , waaruit het lied by hem opwelde , was

een levend en krachtig geloof in den Zaligmaker, en dat

is het wat er eene frischheid aan geeft, die zelfs, in weerwil

van sommige verouderde vormen, nog ons aantrekt, ter-

wijl vvy de voortbrengselen van meer talentvolle dichters

ter zijde leggen. Het verwondert ons dan ook niet, dat

zy zoo zeer geliefd waren in de godsdienstige gezelschappen
,

die niet altijd in den geest des mans waren. Immers hoe-

zeer hy zich overtuigd hield dat de Nederlandsche Hervormde

Kerk voor twee eeuwen hoogst gevaarlijk krank, „en in een

doodslaap was gezonken, zoodat zy haars Bruidegoms gestalte

niet meer kende" — het was er zeer verre af, dat hy de

vijandige houding zou hebben goedgekeurd , die deze verga-

deringen allengs aannamen tegenover de Kerk, welke hy innig

liefhad en die hy niet bestreden maar genezen wenschte te

zien. Hoe zeer hy toch boven alle bekrompenheid vei heven

was en het goede waar hy het vond, erkende en opnam,

blijkt onder andere ojk uit zijne vertaling van het beroemde

lied der Roomsche kerk : Luuda Sion , waarmede zeker vele

ijverige Hervormden, zonder den oorsprong te kennen, zich

tot de viering des Avondmaals hebben voorbereid. Maar hy

beschouwde het zoo ook als een ergernis , die zonder grond

door de zwakken in de gemeente of door tegenstanders werd

genomen, als hy het gebruik van wareldsche melodiën hoorde

veroordeelen. Met opzet koos hy die uit. „Gelijk alle din-
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gen," sprak hy
,

„zoo is de zoetheid van den maattrant den

Christen eigen. Heeft de wareld iets zoet gevonden en ge-

bruikt, zy bezit het onrechtvaardig, wy nemen het onze."

In de overtuiging dat het heil der zalige Engelen en der

menschen daarin bestaat dat „God al en 't schepsel niet"

wordt geacht en dat in het verliezen van zich Belven in God,

het hoogste goed is te vinden, toonde hy, in het midden van

de grootste rampen en bv 't aangezicht des doods, geen ande-

ren zin , dan dien hy eens uitdrukte in zijn lied

:

Verblijd, verblijd u alle tijd,

Dat is ons eeuwige erven,

Getroost en sonder vrees te sijn

In leven en in sterven.

De aard is ons, den hemel ons,

Wat soud' ons meer gelust en P

Dees aarde is ons een cort vertreck

,

Den Hemel ons eeuwige ruste.

En mensch en vee , En Engelen mee

,

En voor- en tegenspoeden,

Segen en roeden

Laat werken al so 't werken wil,

't Moet werken ons ten goeden.

Den hemel self, dat schoon gewelf,

Daar 't dag is sonder nagten
,

Is 't hoog vertreck daer 't Engele-choor

Als Ringend' ons verwagten.

Want in de dood, De bangste nood,

Is Godes soon ons 't leven.

't Leven , het leven,

Wy stecekc.i! 't hoof! ter kerker uit

Om boven de wolken te sweven.
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Zoo ging hy in 167 7 van de aardsehe gemeente, wier

zonden hem in zijnen arbeid hinderden en liet aan haar zijne

gezangen tot erfenis over. 6) Spreekt hy byna op iederen

dag des Heeren , door zijne gezangen thands nog niet, in

verschillende Protestantsche bedehuizen, binnen en buiten zijn

vaderland? De tijd is nog niet geheel vergeten, toen in gods-

dienstige gezinnen de Zondag met het. een of andere lied van

den beminden zanger werd geëindigd. Nadat de openbare

godsdienstoefeningen waren bygewoond , vereenigde de vader

zijne huisgeuooten of enkele gasten om zich. De preek die

men had gehoord, gaf aanleiding tot gesprekken. Tot afwis-

seling werden er straks eenige der meest gepaste gezan-

gen aangeheven, menigmalen met toonen van het speeltuig

vereenigd. Zoo verscheen er in 17 52 nog de dertiende

druk, waarin een bekwame hand de verouderde melodiën

had verbeterd.

Zullen wy het als een vrucht van den opgang dezer zangen

beschouwen, als wy al spoedig een reeks van gezangbundel-

tjens in het licht zien verschijnen, die duidelijk de kenteeke-

nen dragen van eenige verwantschap met de zijne? Wy
gelooven onzen lezers weinig dienst te bewijzen , wanneer wy

hier melding wilden maken van de verschillende boekskens, voor

een groot gedeelte door predikanten geschreven , van wier

bekwaamheid en ijver de Kerk betere bewijzen heeft dan

hunne verzen zijn. Indien sommige daarvan meer dan eens

gedrukt zijn, zy danken die eer niet aan hunne waarde,

maar veel meer aan den verkeerden smaak van sommigen in

de gemeente, die er het aanzijn aan had gegeven.

Heeft Lodensteyn aanleiding gegeven door sommige uitdruk-

kingen tot de beschuldiging, alsof hy een onrein mysticisme

huldigde — het waren juist die uitdrukkingen, die het meest

werden nagevolgd en overdreven door eene party, die luide

hare aanklachten richtte tegen de Kerk , waar haar geest geen
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voedsel kon vinden. Sommige denkbeelden, die in den man

,

wien de taal der poezy eigen was, ons minder aanstootelijk

schijnen, worden ondragelijk, waar zy door mannen werden

voorgesteld, aan wie de gave oin ze in een dichterlijk kleed

te hullen, ten eenemale vreemd was.

Onder deze laatsten willen wy echter niet gesteld hebben

den man, die een eersten rang onder de liederendichters had

kunnen innemen , maar die door eene geheel verkeerde voor-

stelling van liet we/.en des Christendoms, met zijne schoone

talenten niet genoeg winste deed voor de zaak, die hy boven

anderen meende te dienen.

Jan Luyken (geb. 1649 f 1712) had zich in zijne jonge-

lingsjaren als een der uitstekendste kweekelingen van Hooft

in het minnelied , even als een Hieronymns Sweerts onderschei-

den. Maar terwijl deze laatste in latereu tijd aan de Kerk

zijne liederen wijdde en voor zijne „Zieltochten omtrent de

verrichting des H. Avondmaals en zijne Zedezangen" 7) den

dank van vele gemeenteleden inoogstte, had Linken zich

niet enkel van de lnst zijner jonkheid , maar ook van de

Hervormde Kerk verwijderd. Door de schriften van een

Böhme, Bonrignon en de La Badie en hunne geestverwanten

op een dwaalspoor geleid, had hy met groote minachting op

al het aardsche neergezien. Voor den roem by menschen

en tijdelijk voordeel, zoo gemakkelijk voor hem te winnen,

schrikte hy. Den arbeid, waartoe hy zoovele gaven ontfan-

gen had, beschouwde hy beueden zich en in den waan dat.

hy alzoo „door Int geloof zon leven," zon hy zich cnkrl aan

mijmeringen hebbben overgeven , indien niet de nood hem

had gedrongen , tot de etsnaald , die hy reeds had neergelegd .

op nieuw de toevlucht te nemen. Vreemd van den kring,

waarin hy sich geplaatst zag, had hy de afzondering lief en

weinig in getal waren de geestverwanten, die aan zijne ge-

zangen, ook ;il deels zoo als vele andere , op wareldsche zang-
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wijze gesteld, den rang* toekenden, waarop hunne dichterlijke

waarde hun aanspraak gaf. De onpartijdige die 's mans le-

vensbeschouwing betreurt, zal echter eerbied hebben voor

het beginsel , waardoor hy zich liet bestieren en den liefe-

lijken toon van het heimwee huldigen, die in de meeste

zijner zangen klinkt en waarin gy hem spreken hoort:

TYech wereld met uw ydel weezen,

Gy zyt ons pelgrims veel te min

,

Hoe schoon gy ook weidt aangeprezen,

Wy zetten u uit onzen zin.

Daar is er een dien wy beminnen

En die beminuenswa.irdig is,

Die speelt ons a'tyd in de zinnen,

Zyn tiouw en Lei'd' is ons gewis.

o Pelgrim, troost u onderwegen,

Al sohynt gy noch zoo ver van huis,

Het is zo ver niet eens gelegen,

Aan 't eindje volgt de rust voor 't kruis.

Dan valt gy ia ee" vollen zegen,

(Uit al dit wereldsche gedruis)

Door 't bload van Jezus ons verkregen

Uw Vader in zyn armen t'huis.

Het laat zich wel verklaren dat Luykens gezangen by de

zoogenoemde vrome gezelschappen der Gereformeerden moesten

achterstaan voor die van veel minder begaafde dichters, wier

geest men nog meer deelde. 8) Ten behoeve, van dezen, ver-

schenen er, behalve enkele Bloemlezingen, die by herhaling

werden gedrukt, nog sommige nieuwe bundels, waarin aan

het kleine deel, dat zich uitverkoren achtte, het begeerde voed-

sel werd aangeboden. Dat voor het Euangelisch Gezangboek
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van de liederen van Luyken geen gebruik is gemaakt, is

zeker toe te schrijven aan den minder gunstigen naam, dien

hy om zijne godsdienstige denkwijze bv de Kerk had ach-

tergelaten , en dien men in het begin dezer eeuw zich moest

herinneren.

IV. Gezangen uit en voor het leven des volks.

Een geheel ander beeld uit dezelfde dagen moet thands

voor ons oog verschijnen. Wy worden met onze verbeelding

geplaatst in een der vreedzame dorpen, die aan den oostelij-

ken zoom van Gelderland zich verschuilen. AVie in de eerste

jaren van de tweede helft der zeventiende eeuw zijne schreden

tusschen de ruime korenvelden of onder het lommerrijk geboomte

van Eybergen wendde en zich straks verlustigde in het aan-

schouwen hoe het riviertjen de Berkel Leven geefl aan het

bekoorlijke landschap, zou daar al licht den predikant ont-

moeten. Er is niemand op den weg die hein niet minzaam

groette, geen kind waarvoor hy geen vaderlijken blik of vriende-

lijk woord over had. De man gevoelt zich tevreden in het mid-

den zijns volks en zijne gemeente acht zich gestreeld door de

vele blijken van genegenheid, die zy dagelijks ontfangt van

den man, wiens naam in latere eeuwen zijn volk nog nut

eer zal melden.

Willem Sluiter, die sints 105:2, twintig jaren lang. onder

vele beproevingen, der gemeente tot een voorganger was. had

het vervaardigen van Christelijke gezangen niet slechts als

zijne uitspanning, maar als een der plichten, waartoe zijn

ampt hem drong, beschouwd, en prentte liet der gemeente

in, dat het tot hare roeping behoorde . om in psalmen, lof-

zangen en geestelijke liederen elkander te leeren, te vermanen

en God te verheerlijken. Biel dezelfde uaauwgezetheid , waar-

mede hy aan het werk der prediking zich wijdde, schreef hy
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tal van liederen over onderwerpen en in een taal die aan

eenvoudige landlieden bekend waren.

Niet het dichten, maar het stichten achtte hy het eenige

doel* dat hem voor den geest mocht staan. En indien wy hem

met kracht hooren getuigen tegen de hoogdravendheid en den

schijn van geleerdheid, waarmede anderen hunne liederen

meenden op te luisteren , en indien wy zijne gezangen zuiver

zien van onverstaanbare oostersche beelden en uitdrukkingen,

zoowel als van dat mystieke waas , dat door sommigen voor innig-

heid en diepte werd gehouden , dan willen wy in dat alles eene

groote verdienste erkennen. De eenvoud en de helderheid van

zijne voorstellingen zoowel als het vloeiende van zijn versbouw

maken hem de plaats waardig die hy voor zich had gevraagd.

Of zult gy het alleen als eene hulde aan den beminnelijken

mensch , den invloedrijken leeraar beschouwen , als gy de liede-

ren , door hem met milde hand uitgestrooid , op de lippen van

zijne gemeenteleden verneemt? Het was een der grootste genoe-

gens voor den dichter, als hy, op zijne wandelingen des daags,

zijne zangen achter den ploeg of uit de werkplaats vernam

,

of als hy des avonds de toonen, zijner ziele ontvloten, door

tal van stemmen uit of voor de woningen uitgebracht , heinde en

ver over de velden hoorde klinken. Maar zeker pleit voor de

voortreffelijkheid dier gezangen het veelvuldig gebruik, dat

straks in steden en dorpen er van is gemaakt, zoodat er niet

slechts in 1776, ruim een eeuw na zijn sterven, maar nog in deze

dagen een nieuwe druk noodig werd gekeurd. Te meer heeft dit

te beteekenen, wanneer wy opmerken, dat die eigenschappen, die

wy hebben geprezen, geenszins geschikt waren, om hun in de krin-

gen waar men treurde over Sion, eene plaats te geven, vvarsch

van de twisten die de broederen verdeelden , bood hy aan den

Eemonstrantschen dichter Gerard Brandt, den vriend van

zijnen trouwen vriend Vollenhove , de bewijzen van zijne hoog-

achting, en toonde als een broeder in Christus, hem de op-
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rechtste belangstelling in zijne Euangeliebediening. 9) De

beker des lijdens ging hem niet voorby. Van eene echt

christelijke gade, die in de beoefening der gewijde poezv , in

zanglust en muzyk, hem navolgde, na een echt van twee jaren

beroofd in 1664, zag hy zich in het volgende jaar door een

inval der Munsterschen gedwongen, voor verscheidene maan-

den zijne geliefde gemeente te ontvluchten. Nadat hy in het

jaar 1672 door den vijand bedreigd, op nieuw de dierbare

plek moest verlaten, vervulde hy te Deventer de predikdienst

voor eenigen tijd, en aanvaardde daarna het herders- en

leeraarsampt te Kouveen, van waar hy in December 1673 reeds

tot een hemelschen werkkring werd opgeroepen. Maar de

liefde voor zijne gemeente, die hy zoo lang had gediend, en

van wier trouw hy zich verzekerd hield, had hem reeds ge-

drongen tot het schrijven van een „lijkrede," een dichtstuk,

waarin hy, als uit den hemel, zijnen geliefden de wooiden

van troost en heiliging op het hart wil drukken. Op zijn

doodskleed vond men geschreven:

Dit is het lattste Gewaed.

Siet hier de kostlijkheyd, den rijkdom en den schat,

Die 'k voor al 't aerdsche goed ten lesten mee sal dragen.

Daerom heb ik 'er noyt veel ineê te doen gehad,

Vermids myn oogen na een beter, opwaerd sagen.

O mensche! wiens begeert' hier nimmer word ver^aed,

Denkt immers op u eynd, als alles hier moet blijven,

Behalven d' ed'le schat der ziel die met ons gael :

Ey wilt dit soo in 't hert als op uw graf-kleed schrijven.

Dezelfde man, die zoo na zyn dom! nog tot zijne geliefde

menden wilde Bpreken, zon in grootexen kring, in latere

eeuw nog voortgaan met bel door bem zoo trouw verriohttl

werk, om stervenden voor bet heengaan te bereiden. Zoo
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dikwijls toch als een geliefde, by het sterfbed neergezeten, het

Euangelisch gezangboek openslaat . en het gezang op den

dood: „Wil my wanneer mijn sterfunr naakt," (Gez. 185) of:

het verlangen naar den hemel: „Hoe hijgt mijn ziel" (Gez.

190) den scheidenden voorleest, gebruikt hy de woorden van

Sluiter, zooals van den Berg ze had bearbeid.

V. Zangen van eenen beroemde onder de dichters.

In het jaar 1686 verscheen te Amsterdam in het gebrui-

kelijke, deftige kwarto formaat een bundel: „Poëzy," die de

aandacht van het letterkundige publiek in hooge mate tot

zich trok. De beroemdste dichters dezer eeuw waren ten

grave gedaald en met het sterven van Antonides voor twee

jaren en van Gerard Brandt in het vorige jaar, was de

avond gekomen van den dag, waarop de vaderlandsche dicht-

kunst zoo zeer had gebloeid. De eeuige op wien nog het

oog harer vrienden was gevestigd, was Johannes Yollenhove,

wiens „Kruistriomf" hem de algemeene toejuiching had waar-

dig gemaakt.

Was het niet bekend dat Vondel hem een groot licht en

zijn zoon in de kunst had genoemd? In de verzameling, die

hy thands aanbood, had hy dit verhevene dichtstuk met alles

wat hy later vervaardigd had, opgenomen. Gy vindt hier tal

van dichtstukken , waarin de belangrijke gebeurtenissen des tijds

op staatkundig en kerkelijk gebied , zoowel als uit het leven

van zijne beroemde tijdgenooten of byzondere vrienden worden

bezongen. Een vierde gedeelte van het werk is ingenomen

door vertalingen, vooral uit de Ouden, terwijl het in eenige

proeven moet blijken met hoeveel vaardigheid de Nederland-

sche dichter ook aan de Latijnsche lier de hand wist te slaan.

Wie slechts oppervlakkig het boek inziet , merkt het reeds dat

de dichter bv de uitgave zich een geheel anderen kring had
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voorgesteld dan dien, waarvoor zijn oudere tijdgenooten Loden-

steyn en Sluiter hunne gezangen bestemden. In meer dan

een zijner dichtstukken hooren wy hem de kerkelijke twisten

betreuren, die hy aan de „vergulde eerzucht" van sommige

predikanten toeschrijft eu waarvan hy aan Koine slechts voor-

deel en aan hervorming eu Christendom de grootste schade

voorspelt, zoodat hy uitroept:

Och broeders staakt dit twistgedruis,

Bout Salems muur en daken,

En smoort dien huistwist in Godts huis,

Leert hier u zelfs verzaken;

Leert nedrigheid van Christus kruis,

Eu vrê met waarheid planten,

Dat past Godts vrêgezanten.

Die geest was het die hem tot eenen warmen vriend van

Sluiter en en tot een lofredenaar van diens arbeid maakte

,

hoe geheel anders ook de wegen mochten zijn , die beiden

als dichters insloegen. Het volk dat Sluiter dagelijks las,

kende Vollenhove niet dan by naam. Dvn lof van hen, die

Lodensteyns bundeltjen of de Lodensteyniaansche duodecimooa

naai- hunne vergaderingen namen, had de Elaagsche dichter

niet gezocht, als hy tegelijk met zooveel dichtstukken van

geheel anderen aart, een vierendertigtal godsdienstige gezan-

gen aanbood, die ecu achtste gedeelte \au den Lijvigen kwar-

tiju innemen. In twintig dezer gezangen worden verschillende

byzonderheden uit de lijdensgeschiedenis des Heeren bezon-

gen, EOOdal reeds hieruit blijkt dat het gebruik er \au tot

enkele gelegenheden moest worden beperkt. Ik veel meer

krach! en stoutheid, (lic mVt altijd echter \an hoogdravend-

heid en valseh vemufl Zuiver blijven, ontbreekt Int hier

aan dien eenvoud en die innigheid en liefelijkheid, die ons

de liederen van veel minder begaafde dichters zoo tremakke-
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lijk op de lippen doen nemen. Wy zullen er ons dan ook

niet zoo zeer over verwonderen , dat de gezangen van Vollen-

hove vrij onbekend zijn gebleven by het volk, terwijl wy

van de zangbundels der vroeger genoemde dichters zoo vele uit-

gaven zien verschijnen en er zelfs van de wel niet onverdien-

stelijke, maar toch niet met die van Vollenhove te vergelijken

gezangen van Hendrik Uilenbroek, 10) een dertiende druk noo-

dig werd. Het zou de vraag nog altijd zijn wat er geschied

ware, indien onze dichter zelf den gantschen voorraad van

zijne gezangen in het licht had kunnen geven. De lust voor

de beoefening des lieds was by hem steeds levendig. In de

laatste jaren zijns levens werd er een groot aantal van ge-

zangen door hem vervaardigd. Toen hem op drieënzeventig-

jarigen leeftijd een welverdiende rust van drie jaren werd

gegund, gaderde hy den. schat byeen met het voornemen

om dien met nog andere dichtstukken in een nieuwen druk

mede te deelen. Onder zeven verschillende rubrieken: Kruis-,

Feest-, Boet-, Troost-, Lof-, Wek- en Mengelzangen , was

er een verzameling van honderdtweeënveertig gezangen

,

waarby de vroeger uitgegevene ook hunne plaats erlangden,

voor de uitgave gereed. De dood verhinderde echter het

goede voornemen en zoo sterk was de begeerte des volks om

ze te bezitten niet , dat zy de erfgenamen drong om ze

terstond in het licht te zenden. Tweeënveertig jaren eerst

na des dichters verscheiden , zag, door de zorg van J. Spex

,

de kostelijke nalatenschap het licht, waaraan geen kenner

groote verdienste zal ontzeggen. Ook deze gezangen, hoe

rijk van inhoud, werden evenmin als de vroegere, met die

algemeene ingenomenheid aangenomen en gebruikt, waarop

zy, naar het oordeel van bevoegden, alle recht hadden. Uit

den rijkdom hier aangeboden, wisten de verzamelaars van het

Euangelisch gezangboek niet meer dan een tweetal: (Gez. 64)

Zielzucht om aanwas van liefde tot Jezus : „Wie blijft U geen
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liefde schuldig," en (Gez. 133) Kracht in zwakheid: „Ach

hoe dwaas is 't met vertrouwen," bekort en verbeterd aan

te bieden. Maar terwijl in de schatting der gemeente zeker

deze twee voor vele andere moeten achterstaan, heeft een

ander lied: Gezang 12 5, dat aan hem wordt toegeschreven,

verscheiden aanmerkingen uitgelokt, vooral om den vorm,

waarin de kruisdood des Heeren als eene voldoening aan Gods

rechtvaardigheid en aan Gods genade wordt voorgesteld. VYy

achten het vreemd , dat de verzamelaars van ons Enangelisch

gezangboek hiervoor honderd veertig zijner gezangen voorbv-

gingen en meenen dat Vollenhove weinig dankbaar dient te zijn

voor de wijze, waarop men met zijn beroemd dichtstnk : de

Kruistriomf, handelde. Heeft men toch niet — uit de zes-

honderdveertig regels waaruit dit gedicht bestaat, eenige

uit het begin en midden en einde er van bv elkander ge-

voegd om daarvan te maken — een gezang van zeven acht-

regelige coupletten dat — de gemeente zingen moest? 11)

Zoo weinig als wy de opneming van dit gezang onder

een beroemden naam in bescherming nemen , zoo zeer voe-

len wy ons echter gedrongen om hier iets op te merken

,

ten einde de woorden in een dichtstnk van een Hervormd

godgeleerde uit het midden der zeventiende eeuw, in het

rechte licht voor te stellen. En dan beginnen wy mei de

verklaring, dat — waar de leer, hier verkondigd, vol-

strekt geene hardere is dan die algemeen in de 1'rotestant-

Bche Kerk werd gepredikt, de wijze van voorstelling in een

Lyrisch dichtstnk niet zoo vreemd mag worden gerekend, als

w\ de regels lezen

:

Wat reex van «rondren , wal rertoning

Verneeml myn tiel aan dezen staak I

I [ier i inde ik ( k>ds rerbolge i raak .

En nier genadige verschoning.
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Rechtvaardigheit hiel aan om straf,

Genade dong om vrygeleide.

Hier tradt Gods Wysheit tusschen beide,

Dieze alle bei voldoening gaf.

Het zij ons gegund hier eenige woorden aan te halen uit

een Latijnsche redevoering over de kribbe van Christus, die

daags na het kersfeest in 1636, door den beroemden Casper

van Baerle te Amsterdam werd gehouden: „De goddelijke

gestrengheid voerde strijd tegen de goddelijke genade, de

goddelijke genade tegen de goddelijke gestrengheid. Opdat

de mensch niet verloren zou gaan, bracht de genade de boe-

ken der vergiffenis aan. Opdat de mensch verloren zou gaan,

bracht de rechtvaardigheid de boeken der veroordeeling. De

stem van de laatste was: De ziel die gezondigd heeft, zal

sterven. De stem van de eerste luidde : Waar de zonde

overvloediger is, daar zal de genade overvloediger zijn. De

eerste spreekt: God wil niet dat de zondaar verloren ga,

maar dat hy zich bekeere en leve. De andere betuigt: Ver-

vloekt zij een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven

is in het boek der wet, om dat te doen. De genade zegt:

Barmhartig is God naar de veelheid zijner ontfermingen. De

rechtvaardigheid: De bezoldiging der zonde is de dood. De

rechtvaardigheid betuigt dat zy het onrecht haat. De genade,

dat de barmhartigheid roemt tegen de rechtvaardigheid. Straf

te eischen was het werk der rechtvaardigheid, medelijden met

den zondaar te toonen dat der genade. De waarheid der

gegevene wet eischte het eerste, tot het andere drong de liefde

Gods jegens het schepsel. Daar kwam de wijsheid tusschen

beiden, de aanbiddelijke verzoenster der rechtvaardigheid en

genade" enz. 12) Waar een zeer verlicht Eemonstrantsch re-

denaar als van Baerle om deze voorstelling in ongebonden

stijl kon rekenen op de toejuiching zijner hoorders, daar had
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de Hervormde dichter geen reden om voor een afkeurend oor-

deel zijner lezers beducht te zijn.

Of wilt gy er den laatste een verwijt van maken , dat hv

hier als navolger optreedt? Het /.ij dan opgemerkt dal

de lof van oorspronkelijkheid evenmin aan zijnen pas genoem-

den Remonstrantschen voorganger toekomt, [mmers hel denk-

beeld was zoo algemeen bekend en geliefd . dat wy het reeds

sedert vele eeuwen ten grondslag zien gelegd van onderschei-

dene dramatische tafereelen , waarin het werk der verlossing

wordt voorgesteld. Niet slechts in de buitenlandsche , maar

ook in onze vaderlandsche letterkunde vinden wy hiervan een

bewijs in een stuk dat uit de veertiende eeuw dagteekent. L8)

In het jaar 1613, toen van Baerle reeds zijn leeraarsampt

voor de betrekking- van onderregent van het staten-coüegie te

Leyden had vaarwel gezegd, verscheen er in Duitsehland nog

van protestantsche zijde , een geestelijk spel over den val

,

waarin ook wordt voorgesteld, hoe in de verlossing des men-

schen op gants wonderbare wijze de goddelijke rechtvaardig-

heid en barmhartigheid elkander ontmoeten en vereeuigd wor-

den. 1 1) Menig hervormde voelde zich tot deze voorstelling

getrokken, omdat hy hierin de ware leer van de rechtvaardi-

ging des mensehen, zoo als deze door de prediking van zoo-

genoemde goede werken in de Etoomsche kerk steeds meer

verdonkerd was. meende bewaard te zien. De man van wien

eigenlijk het denkbeeld afkomstig is, hetwelk door de Her-

vormden als een openlijke bestrijding van de afgodische leer

(\va- goede werken van het Pausdom werd voorgesteld, is

Bernhard van Clairvaux. Ut de woorden van Psalm I.W.W . I
:

„De goedertierenheid en waarheid zullen m alkanderen ont-

moeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen/
1

had de/e aanleiding genomen tol hei Bchrijven van eene pa-

rabel, waarin h\ op vernuftige en dichterlijke wijze ^y\\ strijd

en de verzoening der goddelijke deugden teekent. De
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kus, de zoen. veronderstelt, volgens hem, een voorafgeganen

strijd. 15)

Dat een geest als die van Vollenhove door het dichterlijke

van Bernhards voorstellino- werd aangetrokken, is niet vreemd,

als wy opmerken dat on/e beroemde Hoogvliet hier nog aan-

leiding uit nam tot de schildering van den hemelraad , die

door velen aangevochten, maar door Bilderdijk in bescherming

is genomen. 16) De samenstelling van het honderd vijfen-

twintigste der Enangelische gezangen voor de gemeente onzer

eeuw wordt daardoor echter volstrekt niet gerechtvaardigd.

Om de gezangen van den beroemden man beter te waardee-

ren, deelen wy een enkele mede. getiteld: „Een Liefste boven

andere Liefsten," dat even als de andere, op verschillende

melodiën van psalmen
,

geestelijke en wareldsche liederen ge-

zongen kan worden :

TV"ie zou met hart en zinnen

O Jezus , u niet meer

Dan 's werelts schat beminnen?

Waar vint men ooit een' Heer,

Zo groot, zo ryk van schatten,

Zo magtig, wys en eèl,

Als hier geen mensch kan vatten,

En Englen slechts ten deel?

Uw trou heeft nooit bedrogen:

Uw wysheit kent geen perk
;

Uw waarheit feil noch logen:

Uw kracht geen kracht zo sterk:

Uw heiligheit geen vlekken
;

Uw schoonheit geen gebrek;

Uw grootheit, klaar 't ontdekken,

Geen oorsprong noch bestek.
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Wie melt hierby de liefde

Die u, aan 't kruis gewont,

Met speer en spyker griefde?

O afgront zouder grond

!

Uw lydeu is daar heerlyk;

Vol glans uw doornekroon;

Uw armoe zelf begeerlyk;

Uw wonden overscboon.

En blyftge alleen verzadigt,

Vernoegt met zoveel goet?

O neen, gy begenadigt

Ons met dien overvloet.

Uw wysh.;it, trouw en waarbeit,

Eu wat uw grootheid vat,

Schenkt door uw licht ons klaarheit

;

Verrykt ons met uw' schat.

Een ziel, die, dus bewogen,

U trou bemint, verveelt

Geensins uwe alziende oogen

,

Verheerlykt door uw beelt.

Uw gunst dekt haar gebreken,

Bewoontze, als uw paleis,

En laatze nooit versteken

Van 't nutste op haren eisch.

Gy zaligt uw beminners,

Bemintze, als u gelyk,

En kroontzr, als overwinuers

M.i glori in uw ryk.

\\ ie /.ou met hart ui zinnen

O Jesus, u niet meer

Dan 's vrerelta schat beminnen

,

Zo ryk, zo mildt van ver.
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VI. Stichtelijke gezangen door wegbereiders

van een nieuwen tijd.

Wanneer men acht geeft op den geest die in de achttiende

eeuw onze dichtkunst beheerschte , dan zien wy hoe zeer deze

in strijd was met dien van een vroeger tijdperk. Terwijl de

zeventiende eeuw een schare van dichters had voortgebracht,

die door rijkdom van gedachten en gloed en kracht ons

wegsleepen, hadden hunne opvolgers het wezen der echte

poezy miskend, en hunnen roem gezocht in eene zoogenaamde

beschaafdheid , zoetvloeiendheid en zuiverheid van vormen

,

waarby aan de wetten, die de geest des tijds voorschreef,

naauwkeurig werd voldaan , maar waardoor de hemelsche geest

der dichtkunst werd bedroefd. De kunstrichters, die den

smaak van het publiek leidden , waren onafgebroken bezig

met het afkondigen hunner wetten, volgens welke zelfs de

grootste dichters van een vorige eeuw in menig opzicht had-

den gezondigd. Was het dan wel te verwonderen dat het

beschaafde publiek met minachting neerzag op de voortreffe-

lijkste gezangbundels uit vroegere dagen, waar de vorm niet

altijd was geevenredigd aan den geest die er in leefde? Hy

die de woningen van de landlieden binnentrad , zou tusschen

de weinige godsdienstige boeken van eenig geliefden predikant,

aan de zijde van den schoorsteen, niet licht te vergeefs

naar een of ander gezangboek, met ouderwetsche duitsche

letteren gedrukt, zoeken. En wie het in handen nam, zou

zeer duidelijk aan den lossen band en aan de door den

rook gebruinde en versleten bladeren kunnen merken dat er

een zeer trouw gebruik van gemaakt werd. Na afloop van

het werk, vooral in de lange winteravonden om den haard

gezeten, gingen de ouden de jongeren voor in het aanheffen

van gezangen , waarmede zy als kinderen zich reeds hadden



124 STICHTELIJKE GEZANGEN DOOR WEGBEREIDERS

gesticht. Maar hoe kon men ooit in deftiger standen die ver-

onderde verzen lezen, die zoo ver stonden beneden de eisenen,

die men in deze dagen aan een dichtstuk deed? Beandwoordde

daarenboven de muzvk ook wel beter aan den smaak des tijds?

Had de uitgever van den dertienden druk van Lodensteyn in

1752, niet eene herziening en verbetering van de oude me-

lodiën noodig gekeurd?

Er waren in dien tijd enkele mannen , die met weemoed

den beklagenswaardigen staat opmerkten , waarin het gods-

dienstig gezang verzonken was. De door zijne geleerdheid

evenzeer als door zijne godsvrucht uitstekende A.msterdamsche

predikant Bntger Schutte zag hoe de Nederlandsche Hervormde

Kerk in dit stuk der godsdienstverrichtingen vervreemd was

van het eerste Christendom en van de brave vaderen , en

rekende zich verplicht om aan eene hervorming de hand te

slaan. De tiende druk van het bekende: „nieuwe bundeltjen

uitgekipte gezangen," die in 1743 te Deventer verscheen,

was vermeerderd met een tweede aanhangsel van eenige ge-

zangen, door R. S. waarin Schutte, die toen te Dordrecht

predikant was , van zijne liefde voor gezangen, getuigenis gaf.

Hierby zou hv het echter niet laten. Bezield van de zucht

om het godsdienstig lied den rang te doen innemen in de

gemeente, dien het in vroe<^eren tijd en in andere landen

zich zag verleend, wenschte hy gezangen, die door keurigheid

van taal en vorm aan den smaak van het beschaafde publiek

konden voldoen. Ily vond in zijne vrienden Beinard Blikink,

predikant te Papendrechl en in den Haagschen geneesheer

Voet, mannen die zijne overtuiging deelden en zijne pogingen

gaarne ondersteunden, Geefl liet L82* onzer Kuang. gezan-

gen: „Nooit viel mijn Heiland 't kruis te zwaar/
1

een proeve

van de geschiktheid van den eersten voor liet stichtelijk ge-

zang — de aaam van Voel moet hier uut dien van Schutte ver-

• enigd worden genoemd, daar door beider samenwerking hetgods-
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dienstige gezang in onze Kerk een nieuw tijdperk is ingetreden.

Ongetwijfeld staat de Haagsche geneesheer als dichter veel

hooger dan zijn vriend en het is niet altijd in het voordeel ge-

weest van de verzen van Voet, dat hy zich door het oordeel

van den Amsterdamschen prediker zoo zeer heeft laten leiden.

De geleerdheid waarmede deze het gebruik van Hebreeuw-

sche beeldspraak en namen voor het godsdienstig lied aanbe-

val, wekte ontzag by zijnen nederigen vriend en deed ook

hem schoonheid zoeken in zaken en uitdrukkingen , die ge-

zond verstand en goede smaak moesten veroordeelen in ge-

zangen van godsdienstigen aart, wier groote verdienste eenvoud

is. Intusschen behoefden de beide dichters zich niet te be-

klagen over het onthaal, dat de eerste proeven door Yoet in

1744 geleverd, by het publiek vonden. De geestelijke lie-

derenpoezy, die tot dusverre in de nederige woningen eene

schuilplaats had gezocht, zag zich nu de woningen der aan-

zienlijken ontsloten. De achtingswaardige geneesheer, wien

lijdenden en kranken als een vriend welkom heetten , mocht

de voldoening smaken, dat zijne gezangen in menig ziele,

kracht en lust tot godsvrucht en deugd, moed en troost op

krank-of sterfbed instortten. Aangemoedigd door de ondub-

belzinnige blijken van ingenomenheid met zijnen arbeid,

ging hy op den ingeslagen weg voort. Het boek der psal-

men was steeds zijne verlustiging. In uren die hem van

zijnen arbeid overig bleven, lag de bundel voor hem open

en met den meesten ijver raadpleegde hy de voortreffelijkste

Bijbeltolken , om tot den geest dier oude voortbrengselen der

verhevenste poezy door te dringen en de schoonheid er van

recht te verstaan , en in zijne taal weder te geven. Het

was hem daarby echter niet slechts te doen om met de

meeste trouw zijnen geloofsgenooten aan te bieden wat Israël

in lang vervlogen eeuwen heerlijks had gezongen. Hy
wenschte ook psalmen des Nieuwen verbouds. Hadden de
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lotgevallen der Joodsche kerk den ouden dichters stof gege-

ven tot verheerlijking van God — hy verlangde de goed-

heid en macht des Allerhoogsten in de geschiedenis der

Christelijke Kerk nog veel meer geprezen te zien. Hy sloeg

de hand daartoe aan het werk en indien wy zijn denkbeeld

zeer gelukkig en de aandacht van lateren tijd in hooge

mate waardig keuren, ook de wijze van bewerking verdient

in menig opzicht lot'. Om het recht te doeu weervaren

moeteu wy dezen arbeid vergelijken met de geschiedkundige

psalmen en met die waarin de eer der Israëlitische gods-

dienst tegen de afgodery wordt gehandhaafd. De dichter

heeft zich een kring voorgesteld van zangers, die met de

kerkgeschiedenis bekend zijn en , mogen zy reeds daardoor

ongeschikt zijn om algemeene ingenomenheid te wekken —
niemand zal er toch wezenlijke schoonheden aan ontzeggen.

Ziehier eenige coupletten uit zijne: Herdenking der smarten

van het eerste Christendom

:

Gezalfde Vorst, die nu Gods troon bekleedt,

Wat heeft uw Kerk al in haar jeugd verdragen

!

Met U vervolgd en op het felst geslagen

;

Gedompeld in heur traanen, bloed en zweet.

Hoe heeft uw Bruid in ui haar Bruigoms smart

,

Als leden van zyu ligchaam moet en deelen !

Zijn leed vervuld; veracht
, gehoond, gesart,

Gekruist, verbrand, op duizend moordtooneelen.

O Gy , die 't Lam gevolgd zyt op den voetj

De waarheid hebt verzegeld met uw sterven,

En ons, uw kroost, zoo onbevlekt doen erven

Dat Godlyk woord waarbj elk Loeven moet,

\\ \ gingen thans nog uwen naam ter eer,

Nu 't graan met rust vergaard wordt in de sohuuren;

Maar voor Qoda troon bj tiw gezalfden Beer

Zal dus uw roem /.tlt's d' eeuwigheid rerduuren.
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Immanuel, wy denken aan dat leed

Van uwe Kerk met smert, maar ook met vreugde,

Omdat uw Geest zoo godlyk 't hart verheugde

Van elk, die trouw voor God en waarheid streed:

Van 't smertlijk kruis, of midden uit het vuur

Klinkt nog hun taal, hun roemtaal, in onze ooren,

Wanneer hun ziel in 't bitter stervensuur

Verrukt werd door de vreugd der hemelchooren.

O Heldenschaar, die onder 't outer rust,

Wyl g'u het kruis van Jezus niet woudt schaamen,

Wy vlechten Palm en Myrthen om uw naamen;

Gy vordert niet dat elk uw beendren kust

,

Uw martelbloed is 't zaad der kerk geweest,

En zy, die uw ontaarte rechters waren,

Vervroegden slechts het heil van uwen geest,

En deên u t' eer ten-hoogen hemel vaaren.

Geloofd zy God, uw raad, uw hulp en kracht,

Die u met liefde en heldenmoed wou schraagen,

Als Israël op vleugelen u draagen,

En door uw trouw dit groote werk volbragt.

Dezelfde God, dezelfde Heilvorst leeft,

Hy neemt belang en aandeel in ons lyden;

Al schynt het ooit dat ons de kracht begeeft

;

Gewis, de kroon der zege volgt op stryden.

Het was zeker eene groote voldoening: voor Schutte , als

hy in den opgang van Voets eerste gezangen een teeken

zag, dat zijn vurige wensch om lust voor godsdienstige liede-

ren by de gemeenten op te wekken, niet ijdel was geweest.

De eer , aan den arbeid zijns vriends geschonken , kon hy

immers voor een gedeelte beschouwen als de zijne, daar hy

door opwekkingen en wenken zooveel invloed op den be-

gaafden Voet had uitgeoefend. Met hem hield hy zich over-



128 STICHTELIJKE GEZANGEN DOOR WEGBEREIDERS

tuigd dat tot de middelen , waardoor de bloei van het gods-

dienstig gezang zon worden bevorderd, ook behoorde het

zoeken van zangwijzen , die in overeenstemming waren met

den smaak der nieuwere muzyk. By de pogingen , door

hem in het werk gesteld tot bevordering van zijne oogmer-

ken, kon het zijne aandacht niet ontgaan, dat het eene

vruchtelooze en dwaze onderneming zon zijn de liederen die

men schreef, hoe voortreffelijk ook, te doen zingen, indien

men voor de onbruikbare melodiën van een vroegeren tijd

geene andere, die beter waren, wist op te geven.

De geest echter onzer ouden, die de wareldsche melodiën

voor hun geestelijke liederen niet versmaadden, bezielde ook

Schutte. Van den heerschenden smaak zijner dagen voor

ltaliaansche en Fransche zangstukjens, party te trekken voor

zijne zaak , achtte hy zeer geoorloofd en verdedigde hv op

de gronden, die zijne vrome voorgangers hadden aangevoerd.

In het jaar 1762 verscheen het eerste deel zijner: „Stichte-

lijke gezangen op de beste ltaliaansche en andere, in dien

smaak nieuw gemaakte zangwijzen", die hy vooraf deed gaan

van eene belangrijke voorrede, waaiin h\ de geschiedenis

des Ouden Testaments en der kerk van Christus ter hulpe

roept, om het groot belang van het in Nederland te wéinig-

beoefende geestelijk lied aan te toonen. Dat er een nieuw

tijdperk voor het gezang was aangebroken, was al spoedig

melkbaar. Van \ < r-eliillende zijden werd aan het werk van

den booggeachten vervaardiger groote lof toegezwaaid. Bin-

nen den tijd van drie jaren zag men dit werk door QOg twee

deelen gevolgd, die alle bj herhaling werden gedrukt, ter-

wijl een \ ierde deel na zijn dood werd uitgegeven. Be-

kwame componisten hadden zich beijverd om oorspronkelijke

zangwijzen te Leveren voor die gezangen, waarvoor er geene

nitheemsche zoo geschikt waren geacht.

vVaa bel wonder dal in de gemeenten waar de dichter
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werkte of gewerkt had, velen naar zijne taal luisterden en

gretig' naar de bundels grepen? Met den hoogsten lof werd

de muzyk door velen begroet. Hier en ginds vereenigden

zich in de steden jeugdige vrienden en vriendinnen van toon-

en dichtkunst , om met elkander zich in het zingen dei-

geroemde melodiën te oefenen. Een tijd lang scheen er in

sommige kringen een geestdrift te zijn ontwaakt, die de voor-

treffelijksten uit de jongeren medesleepte en waarvan het le-

vende geslacht geen voorbeeld kon aanwijzen. Voet schreef

dat men te 's Hage, by fluit en bas de liederen van

Schutte gaarne zong en dat de Delftsche voorstad het

orgel sloeg op zijne wijzen , zoodat hy daar in 't Gods-

huis, reeds eene geheele schare openlijk met lied op lied,

op verheven toon den Heiland had hooren prijzen. Het

verwondert ons dan ook niet dat Voet, die in zijne eerste

proeven zich nog van meer gewone melodiën had bediend,

by de uitgave van zijne latere gezangen op de voorname

lotgevallen der Christelijke Kerk , de hulp van begaafde

toonkunstenaars inriep, die deze met „meestal nieuwe

zang- en speelwijzen naar vereisen van derzelver inhoud"

voorzagen.

Wanneer \vy Schuttes bundels lezen , dan kunnen wy ons

moeilijk voorstellen dat de groote ingenomenheid , die bin-

nen korten tijd verscheidene drukken noodig maakte
,

ge-

grond zou zijn op de overtuiging van de dichterlijke waarde

der gezangen. Zeker hebben zy aanspraak op lof by hen,

die zuiverheid van taal en stijl en zangerigheid onder de

voorname vereischten van het door hem behandelde dichtsoort

rekenen. Hoe zeer zy den geest van het ware Christendom

ademen, blijkt uit regels als deze, die wy uit zijn gezang:

„De Waarheid en Trede" overnemen

:
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De vrugt van waarheid moet verdwijnen,

Daar koude is in 't gemoed.

De liefdezou moet haar beschijnen,

En geeveu warmte en gloed.

De dauw zal zijne kragt verliezen

Op 't Euangeliezaad

;

De milde regen gansch bevriezen,

Waar wrevel üeerscht en haat.

Wie zou de Liefde dan verachten

En met een stugge ziel,

Op waarheid eeuen zegen wachten,

Daar hem de Liefde ontviel?

Wie zou zijn' broeder schuldig maakon

Om 't een of 't ander woord?

Wie zou daarom in onmin raaken,

Die broederliefde stoort P

Neen! Liefde vormt de Christenzeden;

Leidt ons naar 't Vaderland

:

Liefst wil ze met de waarheid treeden;

Daar gaat ze hand aan hand.

Door Liefde moet de Waarheid groeien,

In 's Vaders grooten Zoon!

De Waarheid doet de liefde bloeien.

Het wit van Gods gehoon.

Het blijkt echter niet overal dal oma dichter de klaar-

heid en de natuurlijkheid en eenvoud zoo beminde en dal

h\ altoos de wet van verstaan te willen wezen, zich had

voorgeschreven. De geleerde man, die zich zoo geheel in

de oude Israëlitische wareld te huis gevoelde, had gemeend

de waarde zijner dichtatukken te verhoogen, door deze mei

beelden, hieraan ontleend, op te vullen. Om hel Bchoonf

er van te doen gevoelen, had hv zyne stukken met aantee^
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keningen voorzien , die meer van zijne geleerdheid dan van

zijnen smaak, meer van zijne bijbel- dan van zijne menschen-

kennis getuigen. De opgang dien zijne gezangen maakten,

is meer aan den invloed van zijnen vereerden naam en aan

de muzyk, waarop zy gesteld werden en welke redenen er nog

meer kunnen aangevoerd worden, dan aan de liederen zelven

toe te schrijven, die in weerwil van de geleerde verklarin-

gen, aan de harten der zangers vreemd bleven. Had hy

meer Davids psalmtoon dan dien van Salomons hooglied

zoeken te volgen en meer in den geest dan in de letter

der Oostersche poezy zijne kracht gezocht, — zijne gezan-

gen zouden niet zoo spoedig zijn vergeten. Dit alles ver-

hindert ons echter niet 's mans groote verdiensten ten aan-

zien van de beoefening der geestelijke liederenpoezy te

erkennen. Een later geslacht, dat met weerzin leest wat

voor een eeuw met geestdrift werd gezongen, vergete niet

hoe treurig het in dit opzicht by onze Kerk gesteld was,

voor dat Schutte de hand aan het werk had geslagen.

Waar wy zijne vrienden Voet, Elikink en straks een Lus-

sing 17) met anderen zijn spoor zien betreden, waar wy

jongelingen als van Alphen en van de Kasteele hunne schoone

dichterlijke loopbaan zien openen met proeven van stichte-

lijke mengelpoezy , die onze tijd nog in hooge eere houdt —
waar wy begaafde toonkunstenaars hunne talenten aan het

zelfde doel zien dienstbaar maken en er godsdienstige zang-

verenigingen verrijzen , daar staat de Amsterdamsche kerk-

leeraar voor ons , als de man van wien die opwekking eigen-

lijk is uitgegaan. Laat dan in de geschiedenis onzer vader-

landsche dichtkunde, de naam van Schutte van den luister

zijn ontbloot, die hem gedurende zijn leven by sommigen

omstraalde — in de geschiedenis van het gezang in onze

Hervormde Kerk moet hem eene plaats der eere worden toe-

gekend. Al is het niet om de beide Euangelische gezangen
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(120 en 169), die zijne vurigste vereerders uit den grooten

voorraad voor onzen bundel hebben kunnen geschikt maken

i

de uitstekende diensten die hy aan de invoering der voor-

treffelijke psalmberijming heeft bewezen, hebben hem blij-

vende aanspraak gegeven op den dank der latere geslachten.

Maar is het ook niet als een der vruchten van de bemoein-

gen van den geroemden prediker te beschouwen , dat de

minachting die hier, — de vrees die ginds gekoesterd werd

voor Euangelische gezangen, zoo niet geheel, dan toch by

een zeer achtingwaa dig gedeelte der Hervormde Kerk allengs

plaats heeft gemaakt voor de overtuiging dat het psalmboek

niet genoeg aan de behoefte van Christenen voldeed? Is

het niet het zingen geweest van gezangen , die hy schreef

of in het leven riep, dat het verlangen opwekte om ook by

de openbare godsdienstoefeningen Euangelische liederen aan

te heffen? Noemden niet die mannen, die met den meesten

ijver dat verlangen levendig hielden en trachtten te bevredi-

digen , uit ééneu mond , Schutte hunnen voorganger en

vader? En zoo er genoegzame voorraad was by de dichters

en zoo de ondersteuning by het grootste gedeelte der ge-

meente niet ontbrak om gezangen in te voeren — wy groe-

ten het als den oogst van het zaad ,
door mannen als Schutte

en Voet gezaaid. Laat dan hun diehternaam en zanden

thands schaars worden gehoord — hun arbeid is niet ijdel

geweest. De zaadkorrels mogen in den Bchool der aarde

sterven: — weinige dager] verlustiel /.ieh de wandelaal

in het groen, dal den akker versiert. Maar na dien tijd

volgt de zomer en van bef eer8te groen i- er aldra -een

spoor meer te aanschouwen. Straks gaan de maaiers uit om

te maaien hetgeen anderen in de lente hebben gezaaidi

Wanneer wy niet de gemeente OU8 telkens verblijden in

den schat , die ons in onze gezangen 18 geS4 honken . past

het ons wel den blik eens achterwaarts te richten en den
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arbeid te herdenken der edelen aan wie wy zooveel zijn

verplicht.

II.

HET KERKELIJK LIED BY DE HERVORMDEN IN NEDERLAND.

I. Een stem eens roependen in de woestijn.

Gedurende het tijdperk , waarover wy handelen , bleef de

vaderlandsche Hervormde Kerk getrouw aan de uitspraak

der Synode, die het gebruik van gezangen by de openbare

godsdienstoefeningen tot enkele beperkte, ofschoon men on-

der deze , nog steeds aan de vroeger genoemde middag- en

avondgebeden, — later met een morgengebed van acht

regels vermeerderd, — IS) een plaats verleende. Deze

werden echter meer beschouwd voor huiselijk dan voor

kerkelijk gebruik bestemd te zijn. Nog steeds meende men

in den geest van Calvijn te handelen, wanneer men het

gebruik van christelijke liederen in het heiligdom streng

veroordeelde.

Opmerking verdient het echter, dat de Zwitsersche Her-

vormde Kerk zelve zich volstrekt niet door de uitspraak van

haren beroemden voorganger gebonden achtte. Was reeds de

psalmberijming van Marot en Beza door eene veel betere van

Conrard en de La Bastide te Genève in 169 8 vervangen —
de gemeente ontfing er ook een aanhangsel van gezangen

voor kerkelijk gebruik, die genomen waren uit den bundel,

door den beroemden Geneefschen hoogleeraar Ben. Pictet

bearbeid en in het licht gezonden. 19) Verborgen kon dit

hier niet blijven. De Waalsche gemeenten in ons Vaderland,

die na eenigen tegenstand , later de betere psalmberijming

overnamen , betoonden zich huiverig om deze gezangen in te

voeren en haar ü
-

eest bleek die van het oroote deel in de
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Xederlandsehe Kerk te zijn. "Wat in de stad van Calvijn

was geschied, werd ook hier reeds spoedig bekend gemaakt.

De verdienstelijk geleerde en dichterlijke boekhandelaar Fran-

cois Halma had, in de voorrede voor zijne: „Heilige Feest-

gezangen," in 1708 het publiek op den arbeid van den

Zwitserschen hoogleeraar gewezen en eene vertaling van

diens verhandeling over de lofzangen en liederen , die in de

Kerk gedicht en gezongen zijn, ter aanprijzing van het

door hem aangeboden werk medegedeeld. Had het Halma

niet vrijgestaan om het leeraarsampt, even als zijn vroeg hem

ontroofde vader, te aanvaarden, en werd het voornemen

zijner moeder verijdeld, die, om hem tot predikant te doen

opleiden, met haren zevenjarigen knaap naar Utrecht was

vertrokken, Halma achtte het zijne dure roeping om dei-

gemeente zijne talenten te wijden. Dat de liefde voor het

godsdienstig lied in die dagen , waarin Lodensteyn zooveel in-

vloed te Utrecht uitoefende, in den jongeling werd opgewekt,

is niet te verwonderen. Hoe vurig zijn verlangen was om

het al te zeer verwaarloosde gezang by de openbare gods-

dienstoefeningen te helpen hervormen, bleek uit zijne psalm-

berijming , die terecht door bevoegden met lof werd begroet.

Maar hetzelfde toonen ook andere zijner geschriften, waarin

hy het wenschelijke van de invoering van een Euangeliach

gezangboek met ijver en kracht aanwees. Wel wist en

ondervond hy dat het vooroordeel \an velen in de gemeente

nog te zeer gevoed werd door menigeen harer voorgangers,

dan dat hy hel zon kunnen verbreken. Doch dit weerhield

hem toch niet van pogingen aan te wenden om eene betere

zienswijze b\ velen ingang te durn \ inden. Niet alleen

diende daartoe de uitgave van zijne Heilige feestzangen met

zijne Voorrede en de vertaling van Picteta verhandeling. Vi

de uitgave daarvan beproefde hy ook de gezangen van den

Zwitserschen hoogleeraar in een Nederlaudsch gewaad te
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doen verschijnen om ook daardoor misschien een schrede

nader te komen tot het doel , dat hy zich had voorgesteld.

Terwijl hy bezig was met de uitgave, legt hy een bezoek

af by een zijner vrienden, den Haarlemschen predikant Nico-

laas Schuuring, by wien hy belangstelling kon verwachten in

het werk, dat hem zoo zeer ter harte ging. Het gesprek

hier gehouden , toont hoe niet alle Hervormde predikers uit

de eeuw, waarin de Synode te Dordrecht gehouden werd, hare

uitspraken als zoovele godspraken eerbiedigden , en is ons

een bewijs dat de behoefte aan kerkelijke gezangen door

voortreffelijke leeraars en gemeenteleden reeds voor een en

een halve eeuw duidelijk werd uitgesproken. Het is hoogst

noodig en wenschelijk, verklaart Schuuring, dat onze Ne-

derlandsche Kerk de Geneefsche en van ouds de Hoog-

duitsche navolgt. Yerdient het geene afkeuring, dat wy

onder het vervulde Euangelie, niet dan de gezangen der

oude kerk, die onder de schaduwachtige dienst van Mozes

geboren zijn en daarop veelal betrekking hebben, in onze

gewone kerkdienst moeten zingen? Die gezangen — zy wor-

den door de minsten verstaan. Zonder nadenken en gevoel,

zonder stichting voor het gemoed, waartoe alle godsdienst-

oefeningen zeker ingericht moeten zijn, zingt men de Psalmen

in zouteloos rijm. Kunnen wy, zegt hy, niet op Euangeli-

schen trant van alle de hoofdwaarheden en verborgenheden

des geloofs, God ter eer, lofgangen en schriftuurlijke liederen

zingen? Aan het onfeilbaar Woord Gods getoetst, zouden deze

niet anders dan een algemeenen opbouw van geloof, liefde en

hope en eene aansporing tot alle ware deugd en godsvrucht

voortbrengen. Hij juichte de uitgave van Pictets vertaald

gezangboek dan ook van harte toe, maar vestigde tegelijk de

aandacht van den dichter, wiens Psalmen en Peestgezangen

niet ongunstig ontfangen waren, op de dringende behoefte,

die niet alleen door hem, maar door menigeen zijner ampt-
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genooten gevoeld werd ,
— op de behoefte aan gezangen over

de waarheden van het Christendom , naar de orde van den

Heidelbergsehen Catechismus. De invoering van zulke ge-

zangen, op den wettigen weg onderzocht en goedgekeurd,

werd volgens Schuuring geboden door de verlegenheid,

waarin het gebrek aan geschikte verzen, die op de behandelde

zaak in den Catechismus juist passen, zoo menig predikant

gedurig brengen moest.

Het was dit woord, dat by den dichter aanvankelijk eenige

bedenkingen uitlokte. Van eene berijming van den Catechis-

mus schrikte hy. Hy zag volstrekt geen eerband tusachen

de poezy en zoo vele en netelige geschillen die in het onder-

wijsboekjen behandeld worden, zoodat hy hieraan den ver-

eischten vorm van gezangen zou kunnen geven. Maar de

aandrang van zijnen vriend en de stille hoop van iets te

leveren, dat straks als de vervulling van eene algemeen ge-

voelde behoefte zou worden beschouwd , deden den dichter

later besluiten eene proeve te nemen, niet om den Catechis-

mus op rijm te brengen, maar om de /aken en waarheid,

hierin vervat, niet de vereiselite kracht, klaarheid en zuiver-

heid der tale, waarby ook de eischen der poezy zoo veel

mogelijk bevredigd werden, voor te stellen. De dichter was

nu aldra eerder over zijnen arbeid tevreden dan de man die

hem er toe had opgewekt. Immers de laatste die. zoo als

wy van elders weten , zich ook eene enkele keer van de taal

der dichtkunsl bediende, toonde zeer juiste begrippen te heb-

ben van de vereischten, waaraan een kerkelijk gezang moest

beandwoorden. De dichter had, volgens Schuuring, al te \.<1

den toon de- leeraars aangenomen; het bepleiten van de

kerkleer moest aan den predikstoel worden overgelaten. De

gemeente had, na de behandeling van punten van geschil,

behoefte, om lui hart 1 1 > t God te verheffen, liet woord te

richten tot den Ulerhooeste . en de toon des gebeds en der
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dankzeggingen zou hier boven alles voegen. Deze zeer ware,

niet altijd zelfs door geachte liedereudichters genoeg behartigde

opmerking trof zoo zeer den dichter, die door geene teleur-

stelling of moeite zich licht liet afschrikken, dat hy op nieuw

zich tot den arbeid zette. Hy schreef nu, nevens de 52 ge-

zangen over de H. Waarheid van het christendom, even zoo

vele zielzuchtingen of gebeden en dankzeggingen volgens de

orde van den Heidelbergschen Catechismus. Om eenigzins

over zijne wijze van behandeling te kunnen doen oordeelen

,

deelen wy de twee eerste verzen uit de eerste Zielzucht mede

:

'k Zoek in U myn troost en leven,

Godt van myne zaligheit,

'k Voel my naar U heengedreven

,

Die my 't leven hebt bereidt.

'k Zoek myn heil in uwen Zoon,

Die voor my de doornenkroon

Door zyn lyden heeft verworven

Als hy is aan 't kruis gestorven.

'k Wil al 't eigendom verzaaken

Dat my aan de wereldt hecht,

Om uit bandt en boei te raaken,

Die my knellen, naar uw recht.

Dit, dit is myn hoogste goedt,

Dat ik ben door Jesus bloet,

O mijn Godt, geslaakt van schulden,

Die uw vierschaar niet kan dulden.

Wanneer wy op dit verschijnsel opmerkzaam maken, dan

is het niet om Halmaas „Gereformeert Gezangboek over de

voornaamste gevallen en waarheden van het Christendom met

toepassende zielzuchten en gebeden in dichtmaat gebragt" en

in groot en klein formaat gedrukt, met de hoogste lofspra-



138 EEN STEM EENS BOEPENDEN IN DE WOESTIJN.

ken te vereeren. Ieder gevoelt reeds bv het lez«n vnn de

geschiedenis des boeks , dat hier volstrekt niet gedacht zal

kunnen worden aan echte voortreffelijke liederen, die uit een

dringende behoefte des harten zijn ontsprongen, en daarom

ook den weg tot de harten van geloovjgen moeten vinden.

Maar wie met opmerkzaamheid de verzen leest, zal moeten

erkennen , dat het geleverde toch allezins geschikt was om

de aandacht te trekken van de mannen, aan wie het bestuur

der Kerk was toevertrouwd.

De vertaling van de gezangen die de Geneefsche Her-

vormden hadden ingevoerd , verdiende reeds de belangstelling

van een Kerk, die aan Genève hare vrees voor kerkelijke

liederen had ontleend. De lezing hiervan zoowel als van

zijne voorrede en de verhandeling en de opdracht van Pictet

had aanleiding moeten geven tot eene ernstige bepeinzing van

de vraag, of het hier gegeven voorbeeld al dan niet diende

gevolgd te worden. Waa het streven van den man van we-

tenschap en smaak, om in zijne Kerk een gebrek aan te

wijzen en te herstellen, niet nog beter loon waardig dan de

lof, die hem werd gegeven door den predikant Schnnring en

door de hoogleeraren in de godgeleerdheid te Praneker, die

zijn gezangboek, om de overvloedige blijken van des makers

geoefende zinnen in Gods woord, onvennoeiden ij\er om

anderen te stichten en vaardigheid in de dichtkunst aanpre-

zen? Van enkelen die zijnen arbeid op prijs stelden, moge

Halma dank hebben ontiangen — zijne Kerk. waarvoor hv

zoo gaarne werkzaam <\.i-, vestigde hare aandacht op zijne

gave niet. Het was te vergeefs dat hv in zijn voorbericht

de gronden aanwees en bestreed, waarop de tegenstanders

hunne vrees voor kerkelijke gezangen bouwden. De bundel

gezangen, die door de Friesche hoogleeraren als rechtzinnig,

en met <\r formulieren van eenigheid in overeenstemming was

verklaard, kon niet \eider dringen dan tot in de woningen
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van sommige Hervormden. In 1712 moesten door den dich-

ter Halma nog dezelfde bedenkingen worden bestreden, die

reeds door de afgevaardigden der synode van 1612 in de

voorrede voor het Utrechtsche gezangboek waren opgelost.

De vrees voor verandering van het eens vastgestelde heeft hy

te bestrijden als een roomschen zunrdeesem en in strijd met

het beginsel der Hervorming. Dat de psalmen door Gods

geest ingegeven waren, terwijl al de andere gezangen van

menschelijken oorsprong, aan dwaling onderhevig- zijn, is ook

zijne overtuiging, maar hy weet aan te toonen, dat datzelfde

gevaar aan de overzetting der psalmen en der overige ge-

wijde schriften, ook aan de prediking des Euangelies door

feilbare raenschen, is verbonden.

Moesten naar dit beginsel ook de gezangen achter het

psalmboek opgenomen, niet worden verbannen? Maar zou de

Kerk niet met de meeste zorg, door een zeer streng toezicht

van hare allerbekwaamste voorgangers, tegen het gevaar van

dwaling kunnen waken?

Op de vraag welke gezangen voor het kerkelijk gebruik

zouden worden opgenomen, verklaart hy dat hier minder op

een beroemden naam dan op helderheid en kracht van zaken,

zuiverheid van taal en kerkelijke melodiën zou moeten wor-

den gelet. Hield hy zich overtuigd, dat hy door zijne psal-

men zoo wel als door dit zijn gezangboek, niet in de laatste

plaats in aanmerking zou komen — de flaauwe hoop, die hy

hieromtrent koesterde, is wel niet vervuld. Zonder gerucht

te maken, is ook dit Gereformeerd gezangboek voorbygegaan.

De verdienstelijke dichter verhief zijne stem, maar waar waren

zy, die in de gemeente hunne stem vereenigden met de zijne? Als

een die in de woestijn roept maar door niemand wordt verstaan

of beandwoord, zoo zou ook hy te vergeefs spreken in 1712. 20)

De geschiedenis van den oorsprong van dit boek maar ook

van het lot dat daaraan is te beurt gevallen, is wel een bewijs,
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hoezeer het gevoel van behoefte aan gezangen, dat zich nn en

dan openbaarde, door het verbod der Dordsche vaderen werd

onderdrukt. Is het vreemd dat wy van nu aan geen dichters

meer zien opstaan, die tegen den heerschenden geest zich wil-

len verzetten? In stilte mogen hier en daar betergezinden zich

beklagen over den treurigen staat van liet gezang by de gemeente

en den broeders in andere landen hunne voorrechten benijden.

II. Het genaken van den tijd der gezangen.

Nog een halve eeuw moet er verloopeu eer de stem ge-

hoord wordt in den lande: de zangtijd genaakt. Wy zien

een Schutte en Voet optreden als de boden van een be-

teren tijd. Het is echter niet voor de Kerk dat zy hunne

liederen bestemmen. De gezangen, die zy vervaardigden,

hadden geen ander doel dan om in kleinere kringen te

worden aangeheven. In de uitvoerige voorredenen wordt

er nergens opzettelijk op het wenschelijke of noodige van

de invoering van Euangelische kerkzangen gewezen. Schut-

ten duidelijke teekening echter van den staat des gezangs, by

de openbare godsdienstoefeningen in Israël en in de eerste

Christenkerk , was wel in staat om den nadenkenden lezer

te dringen tot het maken van vergelijkingen, waarby de be-

hoefte aan kerkliederen moest worden opgewekt.

Voet voorspelde, reeds in 't einde van L764, by de uitgave

van het derde deel der gezangen van Schutte:

Wanneer het nageslacht uit heter OOgen ziet

En /ich door Christusmin voelt dwingen,

Dan zal de reine Kerk, zoo als het God gebiedt,

Baar psalmen nut alleen, maar ook haar liedren tingen.

Ruim twee jaren later gaf h) zijne geschiedkundige ge-

zangen niet den uen>eh „dat er meer Christelijke gezangen
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en minder profetische vloekpsalmen in het openbaar mochten

gezongen en by het lied van Mozes ook het nieuwe lied

des Lams gevoegd worden."

Kon het wel anders of de ijverige mannen , die zich straks

hadden vereenigd tot het invoeren van eene nieuwe psalm-

berijming, moesten ook aan de zaak der gezangen hunne

aandacht wijden? In het jaar 1773 te 's Hage vergaderd,

hebben zy de psalmen, waaruit zy eene keus hadden te

doen , met de meeste naauwkeurigheid beoordeeld en be-

schaafd. Aan het einde van dat werk is hun blik geves-

tigd op de Gezangen , die achter het psalmboek worden

aangetroffen. Algemeen is men overtuigd dat der gemeente

niets zal moeten worden onthouden van hetgeen zy in hare

kerkboeken reeds bezit. Voets vertaling van Luthers beide

gezangen: het Gebed des Heeren en de tweede Berijming

der Geloofsartikelen, werd voor de beste gehouden en met de

tien Geboden en den Lofzang van Maria voor het gebruik

der Kerk geschikt gemaakt. Uit de berijming van het ge-

nootschap: „Lans Deo, Salus Populo" werden Zacharias

en Simeons lofzangen genomen. De overige gezangen wer-

den gekozen uit het oudere psalmboek, dat door Hendrik

Ghysen uit de beste berijmingen der vorige eeuw was sa-

mengesteld. Tot de eerste berijming der twaalf geloofsar-

tikelen hadden Clercquius, Six van Chandelier, de Hubert

en Boey hem regelen geleverd. Utenhoves bedezang was

byna geheel aan de bearbeiding van Six ontleend, naar

wien men ook den „Morgenzang," eene berijming uit de

oude „Liturgische Gebeden ," heeft bewerkt. Dezelfde dich-

ter had met Clercquius het grootste deel bygedragen tot de

twee tafelgebeden. Aan dezen laatsten danken wy hoofdza-

kelijk de vertaling van den Ambrosiaanschen Avondzang.

By de behandeling van deze gezangen kon de vraag

over het al of niet wenschelijke van het gebruik van nog
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meerdere liederen wel by de vergadering niet achterblij-

ven. Schutte ontveinsde zijn gevoelen niet, hetwelk hy

later by de invoering der psalmberijming, als den wensch

van vele weidenkenden en godvruchtigen in het vaderland

uitsprak. „Mochten wy," sprak hy toen, „niet meer in

donkere en ingewikkelde uitdrukkingen naar den stijl der

Godspraken, maar duidelijk, gelijk er op ieder bladzijde

van het Nieuwe Testament staat , van onzen Heer en Za-

ligmaker, in onze gezangen, zoowel als in onze leerredenen

spieken. Mochten we in onze tempelen niet meer van

het schaduwachtige maar van het waarachtige en nu vol-

brachte zoenoffer des Heilands zingen en onze Christelijke

feesten daardoor verheerlijkt zien. Mochten wy onze ge-

loofsverborgenheden in eenvoudige en stichtelijke dichtmaat

vervat zien om het vroeg der jeugd te leeren en dien tederen

gemoederen in te drukken." Hy wenscht dat een Enangelisch

gezangboek, zooals elders de Hervormde gemeenten bezitten,

het verbeterde Psalmboek spoedig moge volgen. 21) Jozua

van Iperen , die zich gereed maakte om de geschiedenis van

het psalmgezang te beschrijven, vond in den onrust igen staal

des vaderlands voor twee eeuwen, eene verontschuldiging voor

het onvolmaakte van de hervorming der et i\ dienst. In de

Apostolische Kerk zag hy echter het voorbeeld, dat gevolgd

moest worden en de psalmen van David, hoe goed ook \er-

taald , achtte hy niet geschikt om de gemeenten aan hare

roeping te doen beandwoorden. lly noemde het een onwaar-

deerbaar voorrecht, dat aan de Engelscue gemeenten in Ne-

derland WB8 te beurt gevalleo die zich sedert ('enigen tijd in

eene menigte liederen mochten verheugen. !>• overige leden

spraken in deuzelfden geesl en de invoering van meerdere

gezangen z<>u wellicht in de openlijke vergadering zijn be-

handeld. 1

1

inlopen , de Utrechtsene afgevaardigde , verklaarde

zich echter onbevoegd om over dat onderwerp te handelen,
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De Dordsche kerkordening, die het gebruik van meerdere

dan de reeds gegevene gezangen verbood, gold in Utrecht

als een staatswet. De mannen in dit gewest, die in de

dienst der Kerk waren, hadden zich met onderteekening ver-

bonden om hiernaar te handelen. \Yel werden er middelen

aangewend om voor hem eenige vrijheid te verkrijgen, maai-

de pogingen mislukten. Sommige leden van het bestuur

wilden er geen gehoor aan geven, en anderen betoonden zelfs

tegenstand. Ook waren er onder de mannen , die in de Kerk

grooten invloed oefenden, eenigen, door wie men hinderpalen

in den weg zag leggen. Aan de andere zijde ontbrak het

niet aan stemmen, die de gezangen achter het psalmboek by

deze gelegenheid wenschten te zien vermeerderd. Deze werden

gehoord te Middelburg, te 's Gravenhage en zelfs te Utrecht.

De afgevaardigden van de Staten van Utrecht tot de Synode,

hadden den 12 den May 17 73 gemeend, het verlangen naar

liederen, dat by vele waardige leden der Kerk zich open-

baarde, ter sprake te moeten brengen. Volgens hunne mee-

niug zouden de afgezondenen tot het verbeteren der rijmpsal-

men eenige gezangen op de feestdagen en by avondmaal,

doop, enz. kunnen uitkiezen, om ze dan aan de Staten van

elk gewest toe te zenden, en by de provinciale synoden te

doen overzien ; de Staten zouden dan hieromtrent nader be-

sluit kunnen nemen. Dat dit niet in strijd was met. den

geest der Dordsche synode, meenden zy te kunnen verdedi-

gen, door zich te beroepen op Gijsbert Yoetius, die deze

kerkvergadering had bygewoond, en die verklaard had, zulke

liederen niet af te keuren. De Staten zouden den predikant

Hinlopen kunnen machtigen, om, wanneer dit punt in aan-

merking kwam, van wege de provincie mede te werken. Dit

voorstel werd in overweging gehouden , maar heeft de ge-

wenschte gevolgen niet gehad.

Op zulk eene wijze verhinderd om aan de invoering van
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nieuwe gezangen te arbeiden, meende de vergadering vrijheid

te hebben, om eene uitbreiding van de twaalf geloofsartikelen

te bewerken. Wanneer men een zeer uitvoerig gezang in

verschillende afdeelingen aanbood, waarin elk byzonder artikel

behandeld werd , zou men reeds eenigzins aan de erkende

behoefte kunnen voldoen, zonder in strijd te zijn met hetgeen

in eenig synodaal besluit of in den gegeven lastbrief was

bepaald. Dat dit voornemen niet werd vervuld, is toe te

schrijven aan de vrees, dat men hierdoor de kans moeielijker

maakte, om den ruimen voorraad van gezangen dien men

wenschte, te erlangen.

He zeer de hoop op een grooten bundel van Euangelische

gezangen by al de afgevaardigden leefde, blijkt uit de taal,

die Ahasuerus van den Berg, in naam en op uitdrukkelijke)!

last van de afgevaardigden, als den vurigen wensen van aller

saamvereenigde harten zoowel als dien van zeer vele welden-

kende menschen van allerlei staat en rang, in een plechtige

vergadering heeft doen hooren. Het was bv het afscheids-

gehoor in de vergaderzaal der algemeene Staten , op den

19 den July 1773, dat door den erfstadhouder met zijne tegen-

woordigheid werd vereerd. „Spoedig," zegt liy
,

„breke de

blijde dag voor de Nederlandsche Kerk aan dal zy . gelijk

nu eerlang door een beschaafd en verbeterd Psalmgezang,

alzoo ook naar het voorbeeld \an mogelijk alle hare geloofs-

genooten in andere landen, door het gebruik van Kuange-

lische lofliederen haren God en Heiland moge \ erheerlijken

en dat zy niet altoos in de meer ingewikkelde taal van den

vroegeren tijd, maar duidelijk en onbewimpeld , overeenkomstig

met den stijl van het Euangelie der ven nlliinr , van haar geloof

in Jezus Christus, baren menschgeworden Zaligmaker en van

hare hope op Hem zingen moge. Och ot' haar dit voorrechl

ook bv de/e gelegenheid had mogen te beurt vallen. Hoog

Mog. Hoeren, Vaders van het Vaderland, voedsterheeren van
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Gods Kerk ; Herstellers van het Godverheerlijkend psalmge-

zang! mocht ook deze verbetering in de openbare godsdienst

voor uwe tijden zijn bewaard geworden. En mocht het God

genadelijk gelieven , zijner Kerk in dit land , door uwe bestie-

ring, dezen haren billijken en vurigen wensch te schenken." 22)

Duidelijk bleek hierin de geest van de voortreffelijke ver-

gadering, die zich het volle vertrouwen van Kerk en Staat

had waardig betoond. Al spoedig klonk die taal door het

vaderland, en velen waren er die haar met geestdrift her-

haalden.

III.

HET KERKELIJK PSALMGEZANG IN DE HERVORMDE KERK.

I. Pogingen ter verbetering.

Wie den arbeid der Dordsche kerkvergadering naauwkeurig

gadeslaat, zal moeten erkennen dat zy zeer weinig zorg aan

de verbetering van het psalmgezang heeft gewijd. Of hieraan

toen reeds behoefte bestond, is eene vraag, waarop reeds

sedert vele jaren door de meest bevoegden een bevestigend

andwoord was gegeven. Het was voor zeer velen eene teleur-

stelling te vernemen dat de laatst aangewende poging om

Datheens arbeid voor dien van zijnen mededinger, van Mar-

nix, te doen wijken, hier was mislukt. De uitgave van

diens psalmen in 1617, die zoo duidelijk toont, hoezeer de

groote man tot aan zijn dood werkzaam was geweest aan

het volmaken van zijne berijming, had de vergadering nog

niet overtuigd van het noodzakelijke harer invoering. Men

had de vergelijking anders gemakkelijk genoeg gemaakt, daar

hierin de psalmen van Datheen tegenover die van Marnix waren

gedrukt. Dat het gebruik van het du en bist, in de twaalfde

zitting door de vergadering geheel was verworpen, was zeker

10
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in het nadeel van het werk van Marnix, die voor het behoud

er van met zooveel kracht steeds had gestreden. De heilige

psalmpoezy , die eens in den tempel te Jeruzalem , de heer-

lijkste diensten had verricht om de harten van Israëls kinde-

ren op te voeren tot God, moest in de Nederlandsche Her-

vormde Kerk, gedurende twee eeuwen, in een oud, verscheurd

kleed, dat de glans harer schoonheid maar al te dikwijls

hield bedekt , de dienst in het heiligdom bewijzen. Was dat

wel in overeenstemming met de lofspraken, aan haar als de

reine spruit van Gods heiligen Geest geschonken? Er waren

onder de beschaafde kerkgangers in de steden terstond reeds

velen, die met droefheid in dat psalmgezang een treurig

gebrek aan eerbied voor Gods Woord opmerkten. Maar ook

onder de predikanten bevond zich menigeen, wien het in

hooge mate hinderde, dat hy veroordeeld was om by de

godsdienstoefeningen psalmen te doen zingen , die niet slechts

uit een dichterlijk maar ook uit een godgeleerd oogpunt, verre

beneden die van den heer van Aldegonde moesten worden ge-

schat. Was het minder ontwikkelde gedeelte der gemeente tevre-

den met het oude , — het ontbrak echter niet aan pogingen om

het van zijne vooroordeelen te genezen. Naauwelijks had de

Synode het bewijs gegeven dat zy geene hervorming verlangde—
of uit de gemeente gingen er krachtige stemmen op van be-

klag en verontwaardiging, die straks door (laden werden ge-

volgd. Of wat anders dreef den rechtsgeleerde Mr. Anthonis

de llubert, oud raad en schepen te Zierikzee, tot het ver-

vaardigen van eene nieuwe psalmberijming in 1624, die door

Vondel, in de opdracht van zijne Amsterdainsehe llcenba aan

hem, met hoogen lof wordt vermeld en waaraan Yoetius den

roem der rechtzinnigheid toekent? Het veelvuldige gebruik

dat er aldra van ( 'ainphnvxeiis uitbreiding 0V6T de psalmen

naar de Fransche dichtmaat van C. Marot en 'l'. Ben ge-

maakt werd, getuigt hoe «reinig het kerkelijk psalmboek aan
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veler wenschen voldeed. Evenmin echter als de berijmingen

van andere Remonstranten , Jacob Westerbaen, in 1655 en

Joachim Oudaan in 1680 of van den Roomschen Vondel kon

zijn werk der Hervormde Kerk begeerlijk toeschijnen. Maar

legde de psalmberijming op veertig zangwijzen , die Henricus

Geldorpius, predikant te Amsterdam in 1644 gaf, niet een

openlijk getuigenis af tegen hen, die Datheen nog steeds in

den hem eens toegekenden rang wilden gehandhaafd zien?

Hy zag zich vergezeld door een Johan de Brune , raadpensi-

onaris der staten van Zeeland en door Comelis Boey, Advo-

caat-Fiscaal en Procureur over Holland, Zeeland en Vriesland,

die in hetzelfde jaar toonden hoezeer de behoefte aan een

verbeterd psalmboek hun ter harte ging.

Eene berijming was het werk echter niet, dat de Brune

in 1650 nog eens, maar nu tegenover dat van Datheen ge-

drukt, uitgaf. In rijmelooze verzen had hy den oorspronke-

lijken tekst en de nieuwe overzetting zoo naby mogelijk

zoeken te komen. Dat men voor het kerkelijk gebruik het

rijm zou kunnen missen, was ook de overtuiging van den

Utrechtschen muzykmeester Antonius Deutekom, die in 1657

niets anders deed dan het proza van de Staten-overzetting

met zoovele herhalingen te verlengen, dat men evenveel let-

tergrepen erlangde als de gewone psalmberijming, zoodat het

dus op dezelfde wijzen konde gezongen worden. Eene wijze

van bewerking, die voor het kerkgebruik door de hoogleer-

aren in de godgeleerdheid te Eraneker in 1699 werd aan-

bevolen, toen de verbetering van Datheen by de Eriesche

synode ernstig ter sprake was gekomen. Eene verbetering

van beider arbeid meende Dirk Adriaanse van Disselburg te

geven, toen hy in 1666 te Delft de honderdvijftig tekstpsal-

men op de gewone zangwijzen uitgaf, waarby hy echter het

rijm , door hem in vele plaatsen versmaad , in andere weder

te hulp riep.
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Meerdere geschiktheid oin het gebrekkige kerkelijke psalm-

boek te vervangen hadden zeker de berijmingen van Jacobus

Clercquius, predikant te Amsterdam, in 1664, — van Hermes

Celosse, predikant te Ridderkerk , in 1665, — van Johaunes

Six van Chandelier, een aanzienlijk Amsterdamsch koopman,

in 1674, waarvan in 1690 een tweede druk verscheen, —
en van Samuel van Huls, klerk ter griffie van de Generaliteit

te 's Hage, in 1682. Deze mannen hadden gevoeld dat men

de gehechtheid aan de oude muzyk , waaraan de gemeenten

gewend waren, diende te ontzien en hunne berijmingen naar

de bestaande zangwijzen bewerkt. Een andere bewerker, de

schilder Christoffel Pierson had wel hetzelfde gedaan in zijn

„versnaarde Koningsharp ," die hy in 1679 uitgaf, maar hy

had het getal verzen korter gemaakt dan hy het by Datheen

en zijne navolgers vond. Had hy hierin een grond van aan-

beveling voor zijn werk meenen te vinden — Johaunes Rol-

danus, predikant te Enkhuizen, wilde liever het getal van

verzen of regels vermeerderen dan dat hy met anderen , in bet

volgende vers iets zou brengen, hetwelk in het vorige behoorde

of dat hy een psalm met een half* vers zou eindigen. (1686).

Ziedaar een reeks van psalmbundels, voor een groot ge-

deelte door mannen van naam in de kerkelijke, staatkundige

en letterkundige wareld. Wie de hervormden van de vorige

eeuwen over hunne gehechtheid aan Datheens werk wil aan-

klagen, vergete niet eerst zijnen blik te vestigen op het

aantal nieuwe berijmingen, die in de eeuw, waarin de Dord-

sche synode gehouden werd, verschenen. Zouden zoo velen

in onze Kerk zich zooveel moeite hebben getroost, indien

zy niet de behoefte aan hervorming levendig hadden gevoeld ?

Was het niet de overtuiging van daartoe te moeten arbeiden,

die hen drong, de handen aan het werk te slaan? Behoorde

er zelfs wel zoo buitengewone moed toe om met dien nieuwen

arbeid op te treden? Onder de psalmberijmers waren de
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meesten trouwe voorstanders van de leerbegrippen , die te

Dordrecht waren vastgesteld. Doch die gehechtheid behoefde

hen niet terug te houden van het aanwenden van pogingen

om iets beters in te voeren. Immers de synode van 1618

en 1619 heeft volstrekt geen gebod gegeven om dat werk

van üatheen als het eenig heilig psalmboek te blijven gebrui-

ken. Haar zwijgen over elke berijming kan evenzeer ver-

klaard worden uit de overtuiging harer leden, dat het psalm-

boek van Marnix, by zijne groote voortreffelijkheid, toch niet

geheel voldeed aan de eischen van den tijd, en liet dus

volkomen vrijheid aan de Kerk om later iets beters te leveren

dan het oogenblik nu nog aan kon wijzen. Men leze dan

ook de voorred enen en opdrachten van de verschillende be-

rijmingen, om te zien hoe allen hun werk zochten aan te

bevelen, door zonder eenige omwegen te wijzen op de vele

gebreken van Datheens arbeid. En vinden wy wel bewijzen

dat het by de gemeente aan belangstelling en dankbaarheid

ontbrak? Zonder deze zou de lust om nog telkens nieuwe

berijmingen te leveren, die zich tot over de tweede helft der

achttiende eeuw vertoonde, zeker by dichters en uitgevers

spoedig zijn uitgedoofd. Maar als een sterk bewijs van het

tegendeel kunnen wy hier aanvoeren dat van onderscheidene

meer dan één druk in het licht verscheen.

Terwijl wy hier de namen genoemd hebben van hen die

eene geheel nieuwe berijming noodig oordeelden, waren er

sommigen die het werk van Datheen nog meenden te kunnen

sparen voor een geheelen ondergang. Wie zich de moeite

wilde getroosten om hieraan de hand ter verbetering te slaan,

zou , meenden eenigen
,

geen vruchteloozen arbeid verrichten

en den dank inoogsten ook van de minder beschaafden, die

het oude ongaarne zouden missen. Jacobus Revius. predikant

te Deventer, die wegens Overijssel ter overziening van de

nieuwe overzetting: des Ouden Testaments was benoemd door
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de Dordsche kerkvergadering en die later als Regent van het

Staten-collegie te Leyden werkzaam was, gaf in 1640 de

psalmen uit „in zin en rijm gebeterd." Hy verklaart als het

eendrachtig gevoelen van alle verstandigen , dat de nieuwe

overzetting des Bijbels door een e goede verbetering der psal-

men behoorde gevolgd te worden. Hy sprak van velen, die

in het groot getal en in de moeielijkheid van sommige psalm-

wijzen een bezwaar vonden, en doelde op hen aan wier ver-

langen spoedig; Geldorp voldoening zocht te bezorgen. Anderen

wenschten de invoering van Marnix, waarin echter, volgens

hem, de gemeene man sedert vele jaren geen smaak had

kunnen vinden, meest om zekere oude en nu ter tijd onge-

wone en by de laatste synode in de Bijbelvertaling afge-

keurde wijze van spreken. Men zou dos de psalmen, die

later door andeie kloeke mannen bearbeid waren, invoeren

en hiermede aan den wensch van velen voldoen of, gelijk

hy deed, eene verbetering van Datheen kunnen beproeven.

jaren lnter betrad de onderwijzer in de wiskunst te

Leyden, Christiaan van lleule hetzelfde spoor, waarop hy in

1056, op verzoek van den Groningschen edelman lurnard

Coendera van Helpen, gevolgd werd door Hendrik Bruno.

Door Abraham Trommius, den bekenden Groningschen pre-

dikant, was nog in 1 67 S een proeve van verbetering op de

synode der provincie Groningen ingediend, die daar zeer

gunstig ontfangen werd en den grond legde tot zijn „zachte

verbetering der psalmrjjmen Datheni," in 1695 verschenen.

Waar wy die menigte bundels overzien en de voorredenen

en opdrachten der Bchrijvera maar ook de getuigenissen van

kerkelijke personen of de lofdichten i
waarmede zy \oorzien

zijn, lezen, daar moet ten minste niet op de geheele Neder-

landsche Hervormde Kerk der vroegere eeuwen het wruijt

drukken dat /y aan de hrerseliappy \an Datheen ziel) gewillig

heeft onderworpen. Wy zijn verplicht niet alleen op te nier-
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ken dat zeer groote voorstanders der rechtzinnigheid in de rij

der psalmhervormers zich hebben geschaard, maar moeten er

op wijzen dat stichtelijke schrijvers, onder welke wy zelfs een

Wilh. a Brakel 23) vinden, openlijk tegen het onverdragelijke

rijmwerk van Datheen zich hebben doen hooren. Het verwon-

dert ons dan ook niet te bespeuren, dat menig godvruchtig

lid der gemeente met weerzin door de vergadering de Avoor-

den luide hoorde uitgalmen, die zoo weinig in overeenstem-

ming waren met den eerbied , aan den Allerhoogste verschuldigd.

Reeds hier en daar werden er sommigen aangetroffen, die uit

een der vele psalmboeken, op dezelfde zangwijze, gaarne an-

dere woorden zongen dan die de predikant moest opgeven.

De Amsterdamsche gemeente, die de voor korts gebouwde

Amstelkerk bezocht, moest een man hooren voorzingen, wien

het altijd groote moeite kostte de woorden uit te spreken,

waartoe zijn ampt hem verplichtte. By iedere godsdienstoefe-

ning genoodzaakt om het kerkelijk psalmboek te gebruiken

,

had Hendrik Ghysen voor zijn huisselijk gebruik en met zijne

vrienden reeds sedert geruimen tijd Datheen ter zijde gelegd

,

en zich van de latere berijmingen bediend. Yol liefde voor

het gezang, nam hy met belangstelling iedere nieuwe bewer-

king ter hand, en by naauwkeurige vergelijking ontdekte hy

in iedere latere wederom schoonheden , die eene andere miste.

Zoo vonden zijne vrienden een tijd lang den man , in de

oogenblikken , die hem van zijn beroep als zilversmid over-

schoten , in een arbeid verdiept , welke tot by latere geslachten

getuigenis van zijn geduld, smaak en oordeel af zal leggen.

Hy is aan een tafel neergezeten, waarop niet minder dan

zeventien psalmboeken openliggen. Hy leest in alle. Yers tegen

vers, regel tegen regel wordt door hem vergeleken. Ook de

statenoverzetting wordt telkens door hem ingezien. Zoo veel

als de rijmen op elkander slaande , hem dit toelaten , kiest

hy dat uit, wat naar zijn oordeel het naaste aan de woorden
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of den zin van den tekst komt en voor het vloeiendste rijm

moet gehouden worden. Tot dezen arbeid had hy aanleiding

gekregen , door het lezen van de voorrede van het verdienstelijk

psalmboek van Celosse, die in het doen van zulk eene keuze

groote voordeden zag. Werd toch alzoo , volgens hem , byeen-

gebracht wat met den grondtekst het meest overeenkwam en

aan de eischen onzer taal en poezy het best beandwoordde

,

clan zou men tevens het voedsel onthouden aan ijdele eerzucht,

nijd en wangunst, die zich stellig dan zouden vertoonen,

wanneer de berijming van een enkele boven die van al de

anderen werd gesteld. Zulk een psalmboek zou door het be-

voegde gezag aan iedere gemeente in het byzonder waar het

raadzaam werd geacht, ten gebruike moeten worden toege-

laten , even zoo als wijs en voorzichtig gedaan was met den

nieuw overgezetten Bijbel, die op zulk eene zachte wijze,

zonder iemand te dwingen , in korten tijd overal in de Ge-

reformeerde gemeente zonder tegenspraak loflijk was ingevoerd

en stichtelijk werd gebruikt. De wijze waarop Celosses denk-

beeld door den Amsterdamschen voorzanger werd uitgewerkt,

werd door velen , aan wie hy enkele proeven voorlas , toege-

juicht, en het was op hun verzoek, dat de nederige man tot

de uitgave van de bloemlezing besloot. Daar hy geen bloemen

uit eigen hof had aan te bieden , maar enkel ze in de heer-

lijke lusthoven van anderen had geplukt en samengebonden,

meende hy beveiligd te zijn tegen den schijn, als had hy

eigen lof gezocht. Hy wilde slechts de bij zijn, die den honig,

uit vele bloemen en kruiden vergaderd, te samen brengt, en

betitelde zijn boek : „De hoonig-raat der psalmdichten ofte

Davida psalmen met d' andere lofsangen, op sangmate ge-

stelt door verscheidt' Autheuren , zijnde een versaameling uit

de Beeventien berijmde psalmboeken van P. Dathenus, Pb. de

Marnix, A. de riubert, D. Camphuisen, 11. Qeldorpius, J.

Kcvius, C. Boey, Ch. van lleule, J. Westerbaan , H. Bruno,
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J. Clercquius, H. Celosse, D. van Disselburg, J. Six, S.

van Huls, J. Oudaan en J. Roldanus." (1686). Deze arbeid,

met lofdichten van mannen als Huyghens en Vollenhove en

andereu aangeprezen , werd door zeer velen met groote vreugde

begroet. Het boek , waar hy by ieder vers of regel den naam

van den auteur aan den rand had gevoegd , werd zeer gunstig

opgenomen, en nog een eeuw later bewees de Kerk er de

verdiende hulde aan, door Hendrik Ghysens werk by de sa-

menstelling van een voortreffelijk psalmboek te gebruiken.

Dat Cornelis van Vleuten nog eens het gegeven voorbeeld

in 1699 volgde, mag van 's mans ingenomenheid met Ghysens

denkbeeld getuigen.

Maar nog was de rij der psalmberijmers niet gesloten.

Cornelis van Eeke had in 1689, in den geest der oude Sou-

terliedekens , de koninklijke harpliederen bewerkt, om ze op

de melodiën van wareldsche liederen te zingen. Behalve Trom-

mius verbeteringen , waren er nog in deze eeuw verschenen

de berijmingen van Mattheus Gargon, predikant te Nuland

en Geffen, later te Vlissingen, in 1686, en van Nicolaas van

der Meer, predikant te Zutfen, in 1695, volgens de verklaring

van den hoogleeraar van Til. De volgende eeuw zag de veel

gebruikte en herdrukte berijming van Erancois Halma (1707)

verschijnen met die van Dirk Smout (1710), van den reeds

ontslapenen Eemonstrant P. de Groot (1724), van Jan van

Belle, die naar het voorbeeld van Pierson verkortte (1733),

van Pieter van Gunst (1736) en van Frederik Duim (1747).

Na het einde van dit tijdperk zien wy genootschappen ver-

rijzen , waarin godgeleerden en letterkundigen hunne krachten

vereenigden tot het leveren van eene berijming, waarin zoo

veel mogelijk de schoonheden van het oorspronkelijke zouden

uitkomen voor de gemeente. Het kunstgenootschap : „Laus

Deo, Salus Populo" gaf zijne bearbeiding in 1761. Dooreen

anderen kring werd het werk van Joh. Eusebius Voet be-
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schaafd en voltooid en in 't licht gezonden in 1763, terwijl

de arbeid van het genootschap : „Kunst wordt door arbeid

verkregen," gekend kan worden uit de psalmen (1—104) die

het te Leyden uitgaf in 1772.

Zou het te denken zijn dat de mannen, aan wie het be-

stuur der Kerk was opgedragen, in het geheel geen acht

sloegen op zoo vele dringende eischen om eene verbetering

van het psalmgezang, als er van jaar tot jaar in het open-

baar tot hen werden gericht? Neen, reeds van de jaren 1636

tot 1639 hield de Noord-Hollandsche synode zich bezig met

het opsporen van middelen , om de bezwaren , die tegen het

gebrekkige van taal en rijm zoo wel als tegen het moeielijke

van vele zangwijzen werden ingebracht, te gemoet te komen.

Dat zy haren wensch niet kon uitvoeren, die tevens die der

Zuid-Hollandsche Kerkvergadering was, moet toegeschreven

worden aan den tegenstand die zich van zekere zijde verhief.

Dat deze vooral in Noord-Holland zich openbaarde, mag

blijken uit de getuigenissen van den Amsterdamschcn pre-

dikant Geldorp en den Hoomschen rector Hendrik Bruno,

die over de onkunde en vooroordcelen zoo luide zich

beklaagden. Met eenparigheid van stemmen werd daar dan

ook in 1699 het voorstel van Groningen afgewezen, om tot

de invoering van Trommius arbeid mede te werken. Vier

jaren later werd op het bericht, dat de Friesche Kerkverga-

dering het werk van Ghysen had aangenomen, en dat men

van de Staten der provincie de invoering van dit besluit verzoe-

ken zou, door de Noord-Hollandsche Bynode geandwoord , dal

aldaar iets dergelijks volstrekt ondoenlijk B0U zijn. Wal baatte

het nu al of Groningen overal zijne afgevaardigden deed uit-

gaan met de herhaalde bede, om toch aan de psilniwrln te-

ring van Trommius in al de vaderlandaehe gemeenten ingang

te bereiden? In Int -vuest waar i\r/.v predikant de aliremeeiie

achting genoot, ua> men zelfs niet in Btaai om van 's mans
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arbeid gebruik te maken, indien al de andere synoden zich

niet vereenigden. De voorstelling van de redenen die tot her-

vorming moesten dringen, kon niet eens de synoden van an-

dere- provinciën bewegen om de zaak tot een onderwerp van

beraadslaging te maken. Waarom niet? Omdat men minder

van het wenschelijke en noodzakelijke er van overtuigd was?

Neen, maar omdat men vooraf de zekerheid had, dat alle

pogingen, die er aangewend zouden worden, schipbreuk moes-

ten lijden op den geest van hen met wie men te doen had.

Friesland bewijst het. Daar had het Groninger voorstel een

open oor gevonden. De handelingen der synoden van het

jaar 1698 tot 1704 getuigen, met hoe vee] kracht en wijs-

heid de Friesche hoogleeraren en predikanten niet slechts aan

de verbetering , maar aan de vervanging van het oude psalm-

boek zich lieten gelegen zijn. De vlekken , waarmede het reine

goud van de kostelijke kleinoden bezoedeld was, waren er

aangewezen. De wegen waren geteekend langs welke men , met

gemeenen rade van alle Nederlandsche Kerken, de toestem-

ming der Hooge Overheid zou kunnen bekomen, zoodat,

zonder de rust der vaderlandsche gemeente te verstoren, het

geheele werk zou kunnen worden ten uitvoer gebracht. Het

psalmboek van Ghysen was reeds als het meest geschiktste

aangeduid. Zonder het nieuwe met geweld op te dringen,

wilde men het oude door hen die in de kerkelijke bediening-

zijn, niet meer by de godsdienstoefeningen gebruikt, noch

herdrukt hebben. Keeds hadden de afgevaardigden der synode

in 1703 zich tot de Staten van Friesland met het vereischte

smeekschrift gewend, en men vleide zich algemeen met de

hoop , dat de zaak met een gunstigen uitslag , wat dit gewest

betrof, alhaast gekroond zou worden. Tot de grootste teleur-

stelling van de predikanten, werd echter op de vergadering

in het volgende jaar de verklaring der Hooge Overheid mede-

gedeeld, dat zy omtrent de zaak geen volledig besluit had
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kunnen nemen. De Edelmogende Heeren Commissarissen po-

litiek namen uit de omstandigheden der tijden aanleiding om

alles te laten rusten. Was het vreemd dat, voor en na dien

tijd, menig kerkelijke vergadering, door de vrees voor derge-

lijke ondervinding, zich liet weerhouden om ernstige maatre-

gelen te nemen in de zaak die hun wenschelijk scheen? Eén

woord van de Staten verijdelde den jarenlangen arbeid van

de meest invloedrijke mannen in de Kerk ! Maar wie zou nog

kunnen verzekeren wat er geschied zou zijn, zelfs wanneer

de gewenschte goedkeuring van de Staten van Friesland ware

geschonken? Nog zes andere synoden zouden eerst hare toe-

stemming moeten geven , en wanneer deze al eenparig waren

,

zouden zy nog eerst de goedkeuring noodig hebben van evenzoo

vele Statenvergaderingen, eer de generale Staten de uitvoering

zouden kunnen bewerken. Hoe vele zijn op zulk een tocht de

gevaren om schipbreuk te lijden, vooral in een tijd, waarin de

lucht van onweer en stormen zwanger is. En waren de tijden

niet dikwijls van dien aart, dat de uiterste voorzichtigheid een

dringende plicht was te achten? Hoe gemakkelijk zou de zaak-

van het psalmboek eene leuze kunnen worden, waarvan ver-

schillende partijen in de Kerk en den Staat zich zouden be-

dienen om den staat van zaken in gevaar te brengen. Niet

altijd waren de kerk- en staatsbesturen geneigd denzelfden

weg te bewandelen.

Indien ook onder de redenen waardoor de invoering eener

betere psalmberijming vertraagd is , misschien geteld moet

worden een zekere vrees by beide zijden om den gewenschten

invloed te verliezen, dit is zeker, dat voor Kerk en Staat

vele redenen bestonden, om beducht te zijn voor de «roede

van het bevooroordeelde en onkundige gedeelte der gemeente,

dat het Oude lief had enkel omdat het oud was. Vooi dat

gedeelte gelden geene aanwijzingen van de gebreken van het

bestaande. Waar de voortreffelijkste nieuwe bewerkingen ure-
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legd worden naast die welke de vaderen gebruikten — ziet

gy de vrees opgewekt, dat een vreemde indringer, onder schoone

vormen, de plaats van den ouden vriend, dit zich zelven

niet verdedigen kan, zal innemen, en men maakt de wape-

nen gereed die men heeft, om het recht van den afgeleefde,

aan wiens hand men is opgegroeid, tegen den nieuweling te

verdedigen. Moesten Kerk en Staat liever hebben geluisterd

naar den wensen der verstandigen dan naar het dreigen der

onbevoegden? Waren moed en krachtbetooning hier beter

geweest, dan voorzichtigheid en vreeze? Geheel zonder grond

was het zeker niet, als men vreesde dat de prijs, waarvoor

de psalmen moesten gekocht worden, al te duur zou zijn.

Wat op een enkele plaats, by de invoering van het psalm-

boek in 1773 geschied is, ware in vroeger dagen nog eerder

te wachten en zou nog meerder te vreezen en minder gemak-

kelijk te bedwingen zijn geweest. 24)

Eindelijk moest toch de tijd komen, waarop de oude boom

zou vallen, die reeds van zijn vroegste jeugd op geen schoon-

heid had kunnen roemen. Had hy byna twee eeuwen zijn

kankerachtige takken ten toon gespreid, omringd van jeugdig

en frisch geboomte, de vele slagen, die hem gedurende heel

zijn leven waren toegebracht, zijn niet vruchteloos geweest.

Eene kleine beweging zal er nu slechts noodig zijn om hem

ter aarde te werpen. Andreas Andriessen, predikant te Veere,

had in 1745 in een vers gesproken van 't laffe en zoutelooze

woordenlijm van 't oude en ongerijmde Datheensche rijm. De

Middelburgsche boekverkooper, Petrus Dathenus, een afstamme-

ling van den aangevallene, achtte zich hierdoor beleedigd en

verklaarde zich bereid , om de eer van zijnen voorzaat te hand-

haven. De tijding hiervan maakte Andriessen bedacht op mid-

delen ter verdediging, die hy later — ofschoon aldra de dood

het plan verijdelde van den laatsten spruit van Datheens ge-

slacht— in het belang een er goede zaak zou openbaar maken. 25)
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De classis van 's Gravenhage had in 1754 tot de Zuid-

Hollandsche synode zich gewend met het verzoek, om twee

verbeteringen^ in een nieuwen druk van Datheen , achter een

fraaie, buitengewoon zuivere bijbeluitgave, te mogen opnemen

,

en hiermede zijn de beraadslagingen geopend, die de invoe-

ring van de nieuwe berijming ten gevolge zouden hebben.

Terwijl deze met ijver werden voortgezet, trad een onbekende

op met het wapen der satyre. Onder den naam van „Juve-

nalis Glaucomastix , beschermer der verdrukte onnoozelheid",

gaf Jean Guepin, Schepen en Raad te Ylissingen, zijne „Da-

theeniana" in 1758 uit, waarin hy, in schijn van als verde-

diger des ouden berijmers op te treden, op een geestige wijze

de gebreken van diens werk aan de algemeene bespotting

prijs gaf. De beide Zeeuwsche schrijvers lokten straks ver-

scheiden geschriften uit, die, hoe ook gesteld, alle moesten

dienen om het noodzakelijke van eene hervorming aan te

toonen. 26) De scherpe bijl was aan den wortel des booms

gelegd. Het kan niet anders of hy moet aldra met gekraak

nederstorten.

II. Be nieuwe Paalmber^mmg.

Het jaar 1773 was naauwelijks aangevangen, of uit de

negen verschillende gewesten des hinds zag men even zoo

vele predikanten zich gereed maken voor eene vergadering,

waar bet belangrijke werk /on worden \ol\oenl, dat door de

voortreffelijkste predikanten en leden der Hervormde kerk reeds

byna twee eeuwen met rarig verlangen was te gemoel gezien.

De tocht in den winter was, door den zwaren yagang, voor

de mannen, die over zee en stroomen naar 's Gravenhage moei-

ten reizen, boogsi gevaarlijk geweest, maar hartelijk drukten

allen elkander de hand, toen BV op den tweeden zondag \an

het jaar zich in een bevriende woning- badden rereenigd, om
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tot den gemeenschappelijken arbeid eenige toebereidselen te

maken. Op den 12 den January werden de werkzaamheden

aangevangen. De boven-achterzaal van de tweede verdieping

van het Mauritshuis, waar men het schoonste uitzicht heeft

over den grooten en den kleinen Vijverberg, is door de alge-

meeue Staten den mannen aangewezen , aan wie zy de eer-

volle last hebben opgedragen.

In twee groene fluweelen armstoelen voor den schoorsteen

zijn aan eene met groen laken bekleede tafel neergezeten de

afgevaardigden van de algemeene Staten, de edelmogende hee-

ren Willem Baron van Lvnden, Heer tot Hemmen, en Mr.

Thomas Hoog, Kaadsheer in den Hoogen Raad. Aan de

rechterzijde bevindt zich eene kleinere tafel, bestemd voor

hunne amanuenses, de heeren Mr. Jacob Visser en Mr. Pie-

ter Leonard van de Kasteele, advocaten voor de hoven van Jus-

titie te 's Hage. Aan eene andere met groen bekleede tafel,

voor die der staatslieden neergezet, nemen de predikanten

plaats. De voorzitterstoel wordt hier ingenomen door een

der afgevaardigden, die, naar de rangorde der verschillende

gewesten, elkander wekelijks afwisselen. De jongste, aan het

lager einde van de tafel tegenover den praeses gezeten, is

steeds belast met het opteekenen van het verhandelde, totdat

de beurt aan hem komt om, als voorzitter, den hamer op te

nemen in plaats van de pen , die hy dan aan den op een

na jongste in bediening moet overgeven.

De meeste dezer mannen hebben op de eene of andere

wijze hunne geschiktheid voor het werk, dat hun is opgedra-

gen, reeds getoond.

Had niet Ahasuerus van den Berg, (geb. 1732 te Dord-

recht) die door zijne betrekking, als afgevaardigde van Gelder-

land, het eerste in de rij der gewesten, meermalen geroepen

werd voor allen het woord te voeren, zich reeds als een

degelijk geleerde doen kennen, terwijl hy sedert 1762, te Bru-
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chem en Kerkwijk, en later te Barnevelt de gemeente diende?

Johannes van Spaan, (geb. 1724 te Rotterdam) die van 1747

af, te Hen^aroek, Aalsmeer, Rijswijk, Dordrecht, Leyden

en sedert 1762 te 's Hage het Euangelie verkondigd heeft,

had door het deel, hetwelk hy nam aan de oprichting van

het daar gevestigde genootschap : „Kunstliefde spaart geen

vlijt" en door de gedichten die hy in de hierdoor uitgege-

vene bundels leverde, getoond aanspraak te hebben op de

onderscheiding, hem te beurt gevallen. Dat hy zich de zaak

der psalmen zeer aantrok, was reeds gebleken uit de zorg,

die hy met anderen aan den arbeid van zijnen vriend Voet

ten koste had gelegd.

Rutger Schutte, (geboren 1708 te Diepenheim) moest zeker

door iedereen in Nederland, die op de invoering der nieuwe

psalmberijming prijs stelde , worden aangewezen als de man

,

die den eersten rang in deze vergadering ten volle waardig

was. De vijfenzestigjarige dienaar, die zoo vele blijken

gegeven had van zijne geleerdheid en dichterlijke bekwaam-

heid, zag zich door al zijne jongere medewerkers met eer-

bied begroet. Zijn leeftijd, zijn standplaats, de grootste ge-

meente des lands die hy sedert 31 jaren diende, nadat hy

van 1737 te Rossum, te Zalt-Bommel en te Dordrecht het

leeraarsampt bekleed had, — zijn roem — alles werkte

daartoe samen.

Wanneer de Staten van Zeeland hunne aandacht vestigden

op Josua van Iperen
,

(geboren 1723 te Middelburg) die in

1749 te Lillo en sedert 1765 te Veere predikant was, had-

den zy zich laten leiden door den roem zijner wetenschap,

die hem den doctoralen graad in de wijsbegeerte en fraaie

letteren by Groningens hoogeschool in 1752 had doen ver-

werven, maar ook door de proeven van zijn dichttalent,

waardoor hem het lidmaatschap van de meeste dichtgenoot-

schappen was ten deele gevallen.
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Jacobus Hmlopen (geb. 1723 te Hoorn) had de algemeene

achting, die hy reeds by den aanvang zijner Euangeliebedie-

niug in 1746 te Zonnemaire en later te Goes won, zich ook

gedurende een tijdperk van tweeentwintig jaren te Utrecht

weten waardig te maken. Wel voegde hier de man, van wien

later een der meest bevoegde geleerden getuigde, dat hy nim-

mer iemand had ontmoet, die meer wijsheid met wetenschap,

meer voorzichtigheid met ijver, meer bevalligheid met acht-

baarheid, meer oodmoedigheid met bewustheid van hetgeen

hy was samenpaarde. 27)

Georgius Lemke, (geboren 1721 te Oldeholtpade) had

sedert 1748 in de gemeenten Exmorrha, Cornjum, Sint An-

naparochie, en in de laatste zes jaren te Harlingen , zich

van de gunstigste zijde bekend gemaakt, en het vestigen van

de keuze op den algemeen hooggeschatten man moest strek-

ken om de Friesche gemeenten met vertrouwen de belang-

rijke hervorming te doen te gemoet zien.

Onder de mannen die in hooge mate door hunne welspre-

kendheid zoo wel als door hunnen wandel zich hadden on-

derscheiden, werd de predikant Theodorus Lubbers, (geb. te

Beerta in 1731, die in 1755 geroepen werd om te Breede,

straks te Scheemda en in 1766 in de stad Groningen het

Euangelie te verkondigen) in het gewest zijner geboorte en

zijner werkzaamheid algemeen geroemd. In zijne, door dege-

lijkheid van inhoud en dichterlijken stijl uitmuntende redenen,

had hy zich als een man van wetenschap, oordeel en smaak

doen kennen, en het was voor de gemeenten een verblijdend

teeken, dat hy, wien men in 1778 het hoogleeraarsampt zou

opdragen, in de commissie werd benoemd.

Aan de geschiktheid van Hemïcus Johannes Eolmer, (geb.

te Zutfen 1731) pred. te Echtelt in 1758 en in het vol-

gende jaar te Dwingelo, kon door niemand worden getwijfeld

die hem kende. Dat hy de geestelijke liederen, die in zijne

11
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dagen door Hoogduitsche beroemde dichters werden vervaar-

digd , kende en lief had en nu en dan niet ongelukkig

navolgde, meakte hem de plaats waardig waartoe hy werd

geroepen.

De jongste in de rij dezer mannen was Dirk Semeins van

Binnevest, (geb. te Eukhuizen in 1739) die van de elf jaren

zijner bediening de twee eerste te Nichtevecht en de latere te

Deventer had doorgebracht. Hoezeer zijn roem ook tot buiteu

de grenzen zijner provincie was doorgedrongen, mag blijken

uit de blijdschap, waarmede de Amsterdamsche gemeente hem

in de dagen, waarin hy voor het psalmboek werkzaam was,

onder het getal harer leeraren zag geroepen.

Wie de namen vernam van hen , die te 's Hage vergaderd

waren, had alle redenen om te vertrouwen, dat de Neder-

landsche Hervormde kerk haar langdurig wachten op eene

uitstekende psalmberijming binnen korten tijd rijk zou zien

beloond. Toen de baron van Lvnden, in de eerste vergade-

ring, na het gebed, waarin de Haagsche predikant van Spaan

allen voorging, — als eerste staatsgemachtigde het woord

tot de predikanten richtte, had hy wel recht om te betuigen,

dat de keuze van de Staten der vereenigde gewesten en van

't Landschap Drenthe gevallen was op mannen, wien de

roem eener grondige bijbelkennis zoowel als van taal- en

dichtkundige bekwaamheid tegelijk met dien van geschikte

hoedanigheden des gemoeds was vooruitgegaan.

Achttien jaren was het geleden dat de kerk zelve in de

vraag van de Haagsche classis om een tweetal aanstootelijke

uitdrukkingen in Datheens berijining te veranderen, aanlei-

ding had gevonden om de hervorming van het psalmgezang

ter spraak te brengen. Van het jaar 17 54 af maakte deze

zaak het onderwerp uil van aanhoudende beraadslagingen by

de dassen en de synoden in de verschillende gewesten, De

pogingen van deze zijde aangewend , werden met den ge-



D£ NIEUWE PSALMBERIJMING. 163

wenschten uitslag door 's lands regering bekroond, toen op

den 25 sten May 1762 by de algemeene staten tot de verbe-

tering of geheele verandering van de psalmen besloten werd.

Maar nog eerst moesten er eenige jaren voorbygaan , voor

dat de vraag naar de wijze van uitvoering met de noodige

eenstemmigheid was behandeld. Zou eene verbetering van het

oude psalmboek niet mogelijk, niet wenschelijk zijn? Zoo

vroegen sommigen, en de andwoorden klonken geheel onder-

scheiden. Wie van de menigte der berijmers zal de eer

hebben om Datheen te vervangen? zoo werd straks gevraagd

en Ghysens naam werd door velen genoemd. Anderen hadden

Halma geprezen. Weder anderen wilden beiden die eer doen

deelen. Een ander gedeelte had den palm meenen te moeten

toekennen aan Voet. Ook werd de aandacht gevestigd op

den arbeid van het genootschap: „Laus Deo, Salus Populo."

Eindelijk meenden sommigen dat men de keuze uit verschil-

lende berijmingen aan bevoegde mannen moest opdragen.

Voor het laatste had zich de classis van Walcheren verklaard,

welke den arbeid van Ghysen, Voet, van het genootschap en

van Datheen wilde gebruikt hebben. De Noord-Hollandsche

synode had voor eene keuze uit de drie eerste berijmingen

geijverd tegen de Zuid-Hollandsche, die, met uitsluiting van

alle overige , op de invoering van Voet zeer sterk bleef drin-

gen. De strijd tusschen de twee verschillende Hollandsche

kerkvergaderingen, waardoor het werk maar al te lang ver-

traagd was, zou eindelijk ophouden, toen de overige synoden

met allen ernst aan het wegnemen van de bestaande hinder-

palen zich lieten gelegen zijn, en by de algemeene staten

en den stadhouder Willem V, aan wien zy hare begeerte

hadden voorgedragen, de zeer gewenschte hulp en ondersteu-

ning vonden. In de algemeene staten-vergadering, op den
gden

jy[ay 1772, werd nu besloten, dat er een keus zou wor-

den gedaan uit de berijmingen van Ghysen, Voet en het
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kunstgenootschap: „Laus Deo, Salus Populo," waarby het

echter niet geoorloofd zou zijn uit de eene berijming een ge-

deelte van een psalm, en uit de andere een ander gedeelte

over te nemen. Ten gevolge van het besluit om mannen,

met de vereischte bekwaamheden op het gebied van taal- en

dichtkunde toegerust, af te vaardigen tot het kiezen der psal-

men, werden door de Staten der onderscheiden gewesten de

predikanten aldra benoemd, die wy op het Mauritshuis heb-

ben aangetroffen. Van de algemeene staten ontfingen de beide

commissarissen hunne aanstelling met de macht, om twee

amanuenses tot hunne hulp te nemen.

Onafgebroken zien wy de verdienstelijke mannen bezig in

den aanbevolen arbeid. Benevens de statenoverzetting die

gedurig geraadpleegd moest worden, en een handschrift in

folio, met eenige stukken op de staten-vertaling betrekking

hebbende , dat namens de Zuid-Hollandsche synode was ver-

strekt , zien wy voor elk hunner een drietal psalmberijmingen

geopend, door de beide staatsgemachtigden bezorgd. Volgens

den lastbrief, op den 19 den December 1772 door de alge-

meene staten aan hunne commissarissen gegeven en door dezen

medegedeeld , moesten met hun goedvinden de psalmen ter

verkiezing door den voorzitter in omvraag worden gebracht.

Voor dat er een besluit genomen wordt, worden hunne be-

denkingen ingewonnen. Waar de stemmen staken, beslissen

zy. Zonder hunne goedkeuring mag de vergadering geen twee

malen denzelfden psalm in overweging nemen. Het bepalen

van den tijd van zittingen en rust is aan hen overgelaten.

Nadat in de eerste zittingen eenige beginselen van spel- en

taalkundigen aart zijn vastgesteld, 28) wordt er besloten,

dat men by het kiezen zich aan eenige regels zal onderwer-

pen. In aanmerking dient hier te komen, welke berijniing

het best den zin des gewijden (lichters uitdrukte, welke Int

meest de statenoverzetting, behoudens de wetten van taal en
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dichtkunst , naderde , — welke 't meest aan de begrippen der

Hervormde godsdienst naby kwam, zoo dat ook de zin, dien

men in bet onrijm van den tekst beeft, in rijm bebouden

worde, — welke bet best aan de wetten der bedendaagsche

taal- en dicbtkunde voldeed. Op duidelijkheid, eenvoud,

verstaanbaarheid, behoudens den aart van taalkunde en poezy,

zou men het meest acht geven. Hoe meer overeenkomst met

Datheens psalm verdeeling, hoe minder smeltingen en afkap-

pingen een psalm bad, boe liever men hem kiezen zou,

terwijl die psalmen, welke 't meest verbeeldingskracht en

hart aandeden, welke de minste aanvullingen en uitbreidingen

hadden, en die welke zy had, uit andere heilige dichters of

uit plaatsen der Schrift ontleende, de voorkeur moesten erlan-

gen. Losheid en natuurlijkheid in de woordschikking en taal-

kundige juistheid zouden eene groote aanbeveling zijn.

Deze regels zouden echter, volgens de verklaring der edel-

mogenden, die den predikanten liefst alle mogelijke vrijheid

lieten, niet de vergadering mogen binden en beperken in de

vrije keus of verdere bearbeiding. Met dergelijke beginsels

vinden wy de achtenswaardige mannen dagelijks in de meest

wenschelijke eensgezindheid byeen.

De drie psalmboeken, die ieder voor zich heeft geopend,

worden aan de meest naauwgezette beoordeeling onderworpen.

Het oudste is ons reeds bekend. Het is de Honigraat van

Hendrik Gbysen. Toen er in de Friesche synode in het

begin dezer eeuw over de noodzakelijkheid van eene nieuwe

psalmberijming werd gehandeld, was de keuze op den toen

nieuwen bundel van Ghysen gevallen. Maar ook nu, na een

halve eeuw, had deze hier en elders zijnen goeden naam ge-

handhaafd. By de beraadslagingen in de verschillende synoden

hoorde men hem telkens aanbevelen, en zelfs menigmalen boven

alle andere.

Wanneer de Groninger synode in 1759 aan Ghvsen boven
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alle anderen den voorrang toekende, gaf zy als reden hiervooi

op, dat zijn werk reeds sedert eenige jaren by dichtkundige

zangers in gebruik was geweest, — dat de nijd niet licht

op dien psalmverzamelaar zou vallen, — dat in den Honigraat

de aangename gedachtenis van zeventien voorname dichters,

zelfs van Dathenus, in zegening bleef, — dat hierdoor de

zaak spoediger haar vol beslag zou erlangen, zoo de Staten

er hun hoog gezag aan wilden geven.

Had nu, na eenigen tijd, de Kerk besloten, dat Ghysens

werk nevens dat van anderen zou worden gebruikt, zy heeft

daarmede een schoone krans toegereikt aan den verdienste-

lijken Amsterdamschen voorzanger, die naar den roem eens

dichters niet had gestreefd, en daardoor beveiligd was te^en

den nijd , welke ook de voortreffelijkste berijmers niet sparen

zou. Maar er is zeker iets rangenaams in de voorstelling,

dat hierby het beginsel is ten grondslag gelegd, om de ge-

dachtenis van hen, wier arbeid Ghysen byeenbracht, in

Zegening te doen blijven. Met meerder of met minder geluk

had een groot getal van verdienstelijke mannen zich beijverd

om de vaderlandsche Kerk in het bezit te stellen van eene

waardige psalmberijming. Velen hadden hieraan vele koste-

lijke maanden en jaren levens toegewijd, terwijl zy weinig

of geene hope konden koesteren om hun werk ingevoerd , en

alzoo hunne moeite beloond te zien. In weerwil van dat

alles graven zy toch het hunne en stelden zich tevreden

,

wanneer enkele leden der Kerk hier en daar by de huisse-

lijkc godsdienstoefeningen er gebruik tan wilden maken. De

llervoinide Kerk hunner dagen versmaadde hunnen arbeid

voor de openbare eeredienst. Maar de Kerk van latere jaren

Inrit zich van dien smet gezuiverd. Zy heeft in 1773 ge-

daan wat zy konde, ora een bewijs van dankbaarheid te

geven aan eene rij van zeventien dichters, onder welke ook

zelfs Datheen niet wordt gemist, toen zy van Urhysena bloem-
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lezing zich wilde bedienen. De ouden hebben dan de al te

lang geweigerde kroon gevonden. Zoo dikwijls een later ge-

slacht een der tien psalmen of zes lofzangen naar Ghysens be-

werking, op de lippen neemt, mag het weten dat deze door on-

derscheidene vroegere dichters zijn vervaardigd. Zoo lang deze

psalmberijming zal bestaan , blijft dus hun werk in eere.

Het tweede psalmboek was bewerkt door een kunstgenoot-

schap, dat uitging van de zucht om de eere Gods en het

heil des volks te bevorderen , en dit doel door de Latijnsche

woorden: „Laus Deo, Salus Populo" had uitgedrukt. Had

men in het vroeger genoemde boek den arbeid van vele

dichters uit den vroegeren tijd, ook deze tweede bundel is

door de medewerking van zeer velen samengesteld. Wel

hadden sommigen van de allervoorzichtigsten er eenig be-

zwaar in gevonden, dat niet al de medewerkers leden der

Hervormde kerk waren, maar deze opmerking had de ker-

kelijke vergaderingen niet verhinderd het gebruik er van

aan te bevelen. Te recht. Immers had zelfs niet Ghysen

reeds voor byna eene eeuw gebruik gemaakt van den arbeid

der Eemonstranten : Camphuvsen , Oudaan en Westerbaen

,

en op den titel en aan den rand der psalmen dit bekend ge-

maakt? En had dit het gebruik er van zelfs by rechtzinnigen

belemmerd?

Wy hebben hier het werk van mannen, die vervuld van

vurige liefde voor de openbare godsdienstoefeningen , zich ge-

durig hadden bedroefd en geërgerd over het oneerbiedige

en onbetamelijke gebruik van Datheens onverstaanbare klan-

ken , waarin God moest verheerlijkt worden. By het spreken

over de behoefte aan eene krachtige hervorming , meenden

zy dat de beste berijmingen , die tot dusverre geleverd waren
,

nog niet aan de eischen hunner keurige eeuw beandwoord-

den. De berijming van alle psalmen was naar hun oordeel

van te groot gewicht, om door één alleen volvoerd te wor-
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den, als by ondervinding wetende, hoe men zijne eigen

gebreken naauwelijks ten halve kon ontdekken. Van daar dat

zy zich hadden vereenigd tot een genootschap , waar de

proeven , door de dichters met zorg bewerkt , met naauw-

keurigheid nagezien, met den tekst vergeleken, en niet

eerder aangenomen werden, voordat zy de algemeene goed-

keuring hadden verworven. Om te toonen dat het hun

niet om eigen lof en voordeel te doen was , hielden zy hunne

namen verborgen en gaven hun gemeenschappelijken arbeid

uit in 1759. Door niemand kon de groote verdienste van

deze berijming worden geloochend. 29) De Nederlandsche

Hervormde Kerk van latere eeuw, die achtenvijftig psalmen

en twee lofzangen uit deze vertaling zich ziet geschonken,

mag clan ook de namen wel kennen en in eere houden van

Lucas Pater, (geb. 17 07 f 1781) Bernardus de Bosch, (1709

f 17 86) Nicolaaa Simon van Winter, (1718 f 1795) en zijne

beroemde gade Lucretia Wilhelmina van Merken, (1721 f 17S9)

Pieter Meyei
, (1718 f 1781) Antoni Harteen, (1719 f1784)

Harmanus Aschenberg, (1726 f 1792) en Heuri Jean Roul-

laud. (1729 f 1790)

De bundel die in de derde plaats in behandeling komt,

en waaruit tweeentachtig psalmen en vier gezangen zijn

genomen, is die welke den naam van Johannes Eusebius

Voet op den titel draagt. Reeds toen in 1758 te Utrecht

de dertig eerste psalmen bekend werden, waren zy voldoende

om den roem, dien Halma hier had, te verdonkeren. De

gemachtigden van Utrecht vereenigden zich met Voet en

Schutte, en vormden allengs een letterkundig gezelschap,

welks leden hier en ginds verspreid , elkaar de proefbladeu

toezonden om ze onderling te beschaven. Gehoor gevende

aan het verlangen van sommige elassen om de proefbluden

te zien, droegen zy hun ontwerp aan al de elassen in Ne-

derland op en zonden het rond. Zy verzwegen hunne namen
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en wenschten dat de psalmverbetering een gemeen werk zijn

mocht, voortkomende uit den schoot der vaderlandsche Her-

vormde Kerk. Op den tweeden dag des jaars 1762 droeg Yoet

de berijming der psalmen , waarvan er toen reeds meer dan hon-

derd in dichtmaat waren gebracht, aan de leden derNederlandsche

kerkvergaderingen op. Onder den naam van „proeve" werden

deze aan hun onderzoek onderworpen , terwijl het toezenden

van het overige beloofd werd. Men had gewen scht zoo naby

mogelijk de gewone overzetting te volgen, en de woorden en

vereischte uitbreidingen te ontleenen aan de woorden en

spreekwijzen , door de heilige dichters elders gebruikt. Oos-

tersche spreekwijzen en hoogdichterlijke uitdrukkingen vermij-

dende, wenschte men in waardige, zuivere taal en vloeiende

verzen de oorspronkelijke verhevenheid te naderen en Datheens

psalmverdeeling te volgen.. Tot bereiking van het doel dat

zy zich voorstelden , vroegen zy de aanmerkingen der dassen.

Uit dit alles blijkt, dat wy hier, even als in de beide andere

bundels, weder het vereenigde werk van verscheidene begaafden

hebben. Yoet verklaart dat hy niet anders is dan de eerste

ontwerper dezer berijming, die door een groot getal van

godgeleerden, taal- en dichtkundigen zoo is beschaafd en ver-

anderd, dat er niet alleen weinige regels in zijn, die niet

eenige verandering ondergaan hebben, maar dat er zelfs hier

en daar geheele verzen in gebracht zijn, die door hem niet

zijn ontworpen. Het was alleen de voor kort gegevene be-

paling der Eegering, dat geen schriften over de godsdienst

zonder naam mochten verschijnen , die Voet had genoodzaakt

tot het noemen van zijnen naam, als „den ontwerper, wiens

werk beschaafd en voltooid was door een genootschap van

Godgeleerden, taal- en dichtminnaars."

Wanneer wy aldus de nieuwe psalmberijming uit drie on-

derscheidene zien samengesteld , dan bespeuren wy dat wy

een werk hebben ontfangen, waartoe zeer vele mannen uit



170 DE NIEUWE PSALMBERIJMING.

de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw hebben bygedra-

gen. De arbeid, die reeds door vele bevoegden was geleverd

en door anderen na een streng onderzoek was verbeterd,

werd nu nog eens aan eene zeer naauwgezette beoordeeling

onderworpen. Maar het was er verre van verwijderd , dat

de afgevaardigden zich enkel zouden bepaald hebben tot het

doen van eene keuze uit de drie bundels, alsof zy slechts

met meerderheid van stemmen hadden uit te wijzen, uit welke

van de drie er een psalm onveranderd moest worden overge-

nomen. Neen. Leest de breedvoerige beschrijving, die door

van Iperen van de werkzaamheden dezer mannen is gegeven

,

en gy zult de bewijzen vinden van de moeite en zorg die er

zijn aangewend om den psalm , dien men boven andere ge-

schikt had gekeurd , tot meerd ere volkomenheid te verheffen.

Wy zien de verschillende predikanten aan elk vers, aan eiken

regel hunne aandacht wijden. Wy hooren door den eenen, zoo

wel als door den anderen veranderingen voorstellen , die nu ver-

worpen, en dan al of niet gewijzigd, werden overgenomen.

Ook de mannen, die van staatswege hier tegenwoordig zijn,

komen door vriendelijke wenken en opmerkingen hun ter hulpe.

Groot was de zorg om toch geene enkele uitdrukking toe

te laten, die in strijd zou zijn met de leer der Hervormde

Kerk of die door hare dubbelzinnigheid licht nis zoodanig

kon worden verstaan en aanleiding zou geven tot onrust en

ergernis. Had toch de geschiedenis niet geleerd, hoe Datheens

berijming van onrecht/innigheid was aangeklaagd , omdat men

by hem las: Psalm 62 : 8:

Gliy zijt, Heer vol ghenadep soet

Die den ïnensche wat recht is doet

Nae syu verdientt.

De mannen van de achttiende eeuw, niet bekrompen genoeg

om dtm voortreffelijk.'ii arbeid van dichten uit andere Pro-
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testantsche Kerkgenootschappen te versmaden, waren te voor-

zichtig om niet tegen den geringsten schijn van onrechtzin-

nigheid te waken.

Maar de vele aanmerkingen , die hier tegen menig regel of

uitdrukking gemaakt werden en de veranderingen die hierin

werden voorgesteld en aangenomen, getuigen dat men een

kring had van mannen , die met den geest van de dichtge-

nootschappen uit die dagen waren vervuld en het is zoo

vreemd niet , als wy den naam van dichterkring op hen vinden

toegepast. Onder de vele namen van medewerkers aan de

psalmberijming, hebben wy ook de hunne te plaatsen. Wy
behoeven slechts het werk, dat de Kerk uit hunne handen

ontfing, te vergelijken met hetgeen zy in de drie bundels

vonden, om te erkennen dat zy, niet slechts door eene juiste

keuze maar ook door vele verbeteringen , alle recht hebben

om met hen wier werk zy gebruikten, den roem van dich-

terlijke bekwaamheid te deelen.

Hoezeer wy de dichterlijke waarde van het geschonken

psalmboek mogen roemen , — het is door menig vriend van

het gezang betreurd, dat by deze gelegenheid de zangwijzen

niet met het geringste bewijs van belangstelling zijn behan-

deld. De meeste mannen die Datheens werk hadden willen

verbeteren, hadden steeds gemeend, de zangwijzen onveran-

derd te moeten laten. Meer dan een gaf reeds op titel en

in voorrede te kennen, dat hy by de openbare eeredienst

zijne berijming wenschte gebruikt te zien door hen, wien

Datheens rijm , hetwelk de gemeente aan moest heffen , ondra-

gelijk was. Maar daartoe had deze ook dezelfde melodiën

noodig. Allen die nog hoopten op de invoering van een betere

psalmberijming, meenden verplicht te zijn om de minst moge-

lijke veranderingen zich voor te stellen , ten einde het getal

bezwaren by de gemeente niet te vermeerderen. Voor het

volk , dat niet dan met de uiterste voorzichtigheid van het
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oude rijm afstand zou doen, zouden immers de nieuwe

woorden niet zóó vreemd zijn, als het deze terstond op dezelfde

bekende zangwijzen kon aanheffen.

Intusschen had het de vraag; moeten zijn , of al die oude

zangwijzen by de gemeente wel zoo bekend en dierbaar waren.

Reeds in de eerste helft der zeventiende eeuw toch waren er

luide klachten vernomen over het te groot getal en de moeie-

lijkheid van vele melodiën. In het jaar 1631 bood Patro-

clus Romeling
,
predikant te Farmsum , die vroeger te Ruinen

,

door Drenthe tot de Dordsche synode was afgevaardigd , zich

aan om de rijmpsalmen in weiniger en bekwamer melodiën

te brengen. De synode van Stad en Lande andwoordde op

dit aan haar gedane voorstel, dat de uitgave vrij stond maar

de goedkeuring er van niet by eene byzondere maar by eene

nationale synode berustte. Yan de jaren 1636 tot 1639

had de Noord-Hollandsche synode gepeinsd om niet slechts

in de berijming, maar ook om in de melodiën eene door

velen gewenschte verandering te brengen. In Zuid-Holland

kwam dezelfde zaak ter sprake. Ook elders gingen er zulke

stemmen op. Revius gaf door zijne verbetering van Dathenus

het bewijs, dat hy het rechtmatige van de klacht over de

gewone berijming erkende, maar wilde de zware zaugwijzcn

hebben geduld, om den wille niet slechts harer voortreffe-

lijkheid maar ook om dien der overeenstemming van onze

Kerk met de Hervormde Fransche en Duitsche Kerken , waar

zy ook gebruikt werden. Dat een groot gedeelte der ge-

meente hierdoor niet het rechte nut van het psalmgezang

heeft, erkent hy, maar dit zoekt hy te verschoonen door aan

te voeren, dat men de Heilige Schrift ook niet den eenvou-

digen uit de hand neemt om sommige zware plaatsen il ie

daarin zijn, en hy beweert dat dit de gemeente tot vlijtige

oefening moet opwekken, om ook dc/.v , gelijk de andere, mei

der tijd zichzelven eigen te maken.
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Met dergelijke taal hebben zich echter toen op verre na

niet allen tevreden laten stellen. De Amsterdainsche predi-

kant Henricus Geldorp, zelf een beminnaar en beoefenaar

van de zangkunst, beklaagde zich straks luide over het te

groot getal der zangwijzen, en zag daardoor het doel ver-

ijdeld waartoe men de psalmen op rijm en zang had gesteld.

„Xu zingt men," zegt hy, „doorgaans loom, lam, slepende,

gelijk een schip in een rivier tegen den stroom wordt opge-

trokken — tot verdriet beide van die zingen en die 't aan-

hooren. Men durft van sylbe tot sylbe geen geluid slaan,

of een ander moet eerst voorgaan, waardoor de aandacht,

opmerkzaamheid en beweging des gemoeds gestuit en gebro-

ken worden. Een klein getal psalmen wordt veelal slechts

gebruikt. Vele predikanten zijn schuw van niet weinig psal-

men om het gewone radbraken er van, en daarom geven zy,

zoo veel mogelijk is, na de predikatie niets dan bekende

wijzen op." Dit noemt hy niets anders dan het meerendeel

der psalmen onbruikbaar maken en uit de kerk bannen. Hy

wil de gemeente niet langer bezwaard zien door een last,

die haar even weinig past als David Sauls wapenen, welke

door hem terstond werden afgelegd en door het herdergereed-

schap vervangen. By het mislukken van de pogingen der

Hollandsche synoden, koos hy voor zijne berijming van de

vijftig psalmwijzen, die hy tamelijk bekend achtte, een veer-

tigtal uit, waarop al de psalmen, tot nu toe op 127 wijzen

gesteld, konden worden gezongen.- Hierdoor werd volgens

hem aan de gewenschte overeenstemming met de Fransche en

Duitsche Kerken niets te kort gedaan, daar al de melodiën

toch uit het oude psalmboek waren genomen, en een ge-

deelte, dat nu byna niet gezongen kon worden, door beter

bekende maat en zangwijze , in gebruik zou kunnen komen.

Hy wijst op het voorbeeld der Engelsche geloofsgenooten , die

zich in hun psalmboek van een kleiner getal melodiën be-
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dienen. Op krachtige en geestige wijze bestrijdt hy hen,

die voor verandering vreezen, ook waar zy blijkbaar eeue

verbetering is.

De bedenkingen van hen, die in het kunstige en deftige

der melodièn een reden vonden om alle te behouden, be-

strijdt hy door te wijzen op het belang der gemeente, dat

by haar psalmgezang het eerst in aanmerking diende te komen.

Om deze reden zou men toch nimmer gehoor mogen geven

aan hen, die in sommige psalmen op ieder vers een byzon-

dere wijze eischten, omdat ééne op al die verzen niet even-

zeer paste. Dat elke der oude zangwijzen juist op den psalm

zou passen waarvoor zy bestemd was , zoo dat er geen drie

of vier psalmen op ééne melodie zouden te brengen zijn,

acht hy een bezwaar van te wreinig beteekeuis, om er zich

door te laten belemmeren.

De stem van den Amsterdamschen predikant ging met

zoovele andere voor de Kerk verloren. De klacht echter over

het onvoldoende van vele zangwijzen werd later nog her-

haald. Verscheiden vrienden der dichtkunst voelden zich

daarom opgewekt tot het maken van nieuwe psalmberijmin-

gen , waarin van de gewone maat was afgeweken en die met

andere bekende of geheel nieuwe muzyk in het licht werdeu

gezonden. Deze mannen gaven terstond te kennen , dat zy

geen kerkelijk gebruik van hun werk zich hadden voorgesteld.

Elk die in meer of minder mate nog de hope koesterde,

dat zijn arbeid daartoe in aanmerking zou komen, had ge-

meend, naar de oude melodiën zijne bewerking te moeten

richten. Ja, zoo zeer werd het behoud hiervan noodzakelijk

gerekend, dat zelfs Oudaau , die by zijne uitbreiding van

de psalmen , van de gewone maat was afgeweken
,

genood-

zaakt was, straks naar deze zich te voegen, toen de opzieners

en dienaren tier verecnigde Doopsgezinde gemeente te Amster-

dam hem met enkele anderen in lü84 riepen om Datheen
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te vervangen. Alleen in den lofzang van Zacharias hebben

dezen de oude wijze, „omdat zy onaangenaam is en byna

nooit wordt gezongen," voor die van psalm 86 doen wijken.

30) Was het wonder dat allengs in de Nederlandsche Her-

vormde Kerk het denkbeeld heerschende werd , dat men in de

zangwijzen niet de minste verandering zou mogen brengen?

De drie bundels waaruit in 1773 gekozen moest worden,

waren met dezelfde muzyknoten voorzien , en gedurende de

langdurige beraadslagingen der synoden van het jaar 1754

af, hoorde men evenmin als by de vergaderingen van de afge-

vaardigden in het Mauritshuis, een woord reppen over hetgeen

door Geldorpius en de synoden uit zijnen tijd was opgemerkt.

By dit zwijgen over de zangwijzen kon het schijnen , alsof

het volk zoo zeer in het zingen zich had geoefend, dat het

al de moeielijkheden , waarop voor ruim een eeuw zoo veel

gewicht was gelegd, geheel te boven was gekomen. Intus-

schen had de ondervinding de predikanten ook nu moeten

leeren , dat het echt stichtelijk gebruik van zeer vele psalmen

belemmerd werd door de minder gemakkelijke en de onaange-

name zangwijzen. Het was zeker dat de oude klacht straks weder

zou worden gehoord en dat menig psalm, die allervoortref-

felijkst was van geest en inhoud, en uit een dichterlijk oog-

punt als een meesterstuk moest worden beschouwd, door

de gemeente niet dan op eene al te weinig stichtelijke en

waardige wijze kon worden aangeheven. Het is waar:

men was aan de maat van de oude psalmen gebonden, die

men ook in de drie verzamelingen vond. Van eene vereeniging

van predikanten , die van de haar opgelegde taak zich zoo uit-

stekend kweet, kon niets meer verlangd worden, niets dan

dit eene misschien — dat zy een enkelen stap had gedaan

om ook het muzykale deel in overeenstemming met het dich-

terlijke te brengen, ten einde alzoo de waarde van het geheel

merkelijk te veihoogen, en aan de behoefte der gemeente
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nog meer te voldoen. Maar van dit alles geschiedde niets.

In de geheele geschiedenis vinden wy geen enkel spoor, dat

er aan gedacht is om zich tot de meest beroemde toon-

kunstenaars te wenden met de vraag: of die nooit of

schaars gezongen melodiën, waaraan de gemeente niet ge"

hecht kon zijn, niet op de eene of andere wijze in bruikbare

konden worden veranderd.

Het voornaamste waarby men op dit gebied zich bepaalde,

bestond hierin, dat men zich, naar aanleidingvan vele druk-

fouten in de zangnoten, tot de Hoog Mogenden wendde met

het verzoek om daar tegen te waken, door alles naar een

ouden naauwkeurigen druk, die met hetgeen de Staten vast

hadden gesteld, overeenkwam, te herstellen, of door aan

bekwame zangkundigen de verbetering van de gebreken van

deze soort, zooveel de omstandigheden die toelieten, op te dragen.

Zong men tot heden toe veelal de psalmen bloot naar

volgorde, zonder te letten op hun inhoud of de gelegenheid

des tijds of op het onderwerp dat voor de gemeente behan-

deld zou worden, — dit werd in de vergadering een mis-

bruik gerekend. Om het weg te nemen werd eene „Aanwij-

zing van eenige psalmen, die by byzondere gelegenheden en

by het verklaren van de Christelijke leer kunnen gezongen

worden," door van den Berg, Schutte en Hinlopen bewerkt,

aangenomen.

Van het zoogenaamde Eigen Geschrift Davids, hetwelk naar

de bewerking van A. van der Meer, achter de Dathecnsehe

psalmboeken gevonden werd, werd er eene nieuwe berijm ing

door J. van Tperen geleverd. Schoon zy in men der drie

bundels, waaruit gekozen werd, eene plaats had gevonden,

meende men, om het gebruik dat er in scholen en huisgezin-

nen van gemaakt werd, op een afzonderlijk blad haar achter

de psalmen te kunnen opnemen.

Met blijdschap mochten de verdienstelijke mannen den dag
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zien aanbreken, die hun arbeid zou besluiten. Het was op

den tweeden July, dat zy byeen waren gekomen in de gewone

zaal, waarin thands eene schare van mannen van aanzien en

beschaving zich had vereenigd.

Nadat het gebed was uitgesproken door den afgevaardigde

uit Overijssel, die den Voorzitterstoel had ingenomen, zag

zich van den Berg, die nu als scriba werkzaam moest zijn,

geroepen om eenige psalmen (110—118) voor te dragen.

Algemeen was de ingenomenheid waarmede deze werden aan-

gehoord. De, Baron van Lvnden nam hierop het woord en

gaf luide getuigenis van den ijver, de eensgezindheid en de

vriendelijke bescheidenheid , waarmede de dienaren der Kerk

hun taak hadden volbracht. Hy werd gevolgd door den

Voorzitter, die tot de Staatsgeinachtigden, zijne amptgenooten

en de amanuenses der commissarissen en bovenal tot den

Allerhoogste woorden van dank en hulde richtte.

Nadat de predikanten op den 19 den July in de honderd-

eenentwintigste zitting, op het voorstel der Staatsgemach-

tigden, de verklaring hadden geteekend, die wy, als gevoegd

achter het authentieke afschrift der psalmen , kennen , zag men

hen in plechtigen optocht den weg van het Mauritshuis naar

de vergadering van de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal

inslaan. De beide commissarissen zien wy gevolgd door de

negen predikanten en eindelijk door hunne amanuenses. By

het binnentreden van de zaal worden aan de eersten twee

stoelen aangeboden ter linkerzijde des Stadhouders. Achter

hen staan hunne secretarissen gereed om het afschrift der

psalmen met hunne aanteekeningen van het verhandelde straks

over te dragen. De predikanten staan verder ter linkerzijde

van den heer Hoog. Eene talrijke schare van staatslieden is

opgekomen. De Vorst, die reeds by meer dan eene gele-

genheid zijne krachtige belangstelling in den arbeid had ge-

toond , heeft door zijne tegenwoordigheid ook nu een nieuw

12
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bewijs daarvan willen geven. By monde van den Baron van

Lynden wordt nu aan de Staten door hunne afgevaardigden

een verslag van de werkzaamheden medegedeeld terwijl het af-

schrift met de aanteekeningen uit de handen der amanuenses

aan den voorzitter wordt aangeboden. Hierop richt van den Berg,

wien de rang zijner provincie ook nu tot spreken roept, het

woord tot de Staten , en drukt by den dank voor de bewe-

zene hulpe, hun by voortduring de belangen van het psalm-

gezang op het harte. Na deze toespraak keert hy zich tot

den vorst, wiens ijverige pogingen, om aan de Kerk den

gewenschten schat te bezorgen , zeer wel verdienden geprezen

te worden. De algemeene Staten verklaren door hunnen voor-

zitter hunne volkomene goedkeuring over het werk , waarmede

aan hun last is voldaan. Terugkeerende naar het Mauritshuis,

hebben nu allen grond , om met blijden dank aan God den

arbeid, waarin zy hier gedurende een half jaar gemeenschap-

pelijk dagelijks verkeerden, te eindigen.

De Staten der verschillende gewesten gaven aldra de blij-

ken van hunne zorg voor de uitgave en invoering der nieuwe

berijming. Uit 's Lands drukkery verscheen de eerste druk.

Tot andere drukken had een uitgever de toestemming noodig

van zijne overheid, die hem daartoe een exemplaar van de

statendnikkerv ter hand zou stellen, waarnaar de uitgave be-

werkt moest worden. De stadsregering had hierby slechts te

ZOrgeD dat de laatste proeven door leden van kerkeraad of ue-

meente werden Qagezien en het psalmboek niet een kennelijk

merk geteekend en aldus uitgegeven werd. In den loop des

volgenden jaars zien wy , sedert liet begin \an April, de psal-

men aan onderscheidene gemeenten in Holland, Zeeland,

Utrecht, Drenthe, Gelderland en Groningen geschonken. Ju

die gewesten zagen andere, tegelijk met alle gemeenten in de

provincie Friesland, Overijssel, de Generaliteitslanden en in

de kapellen der Iniitenlandsehe gezanten van on/.en Staat, zich
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op den eersten dag van het jaar 1775 de kostbare gave ten

gebruike verleenen. Over het algemeen werd zy met groote

blijdschap ontfangen, en het bewijs werd wel gegeven, dat

de zoo lang gekoesterde vrees voor schadelijke gevolgen vrij

ijdel was geweest. Met lofredenen , nieuwe liederen en muzyk

werd het geschenk welkom geheeten. Is het wel der moeite

waard, aan te teekenen dat er hier en daar eene enkele

stem der ontevredenheid opging, waar de danktoon van dui-

zenden gehoord werd door het geheele vaderland? 31) Met een

medelijdenden glimlach kon men het aanzien , dat er hier en

ginds eene enkele nog steeds het oude psalmboek medenam,

om daar uit te zingen, terwijl de gemeente zich van het

nieuwe bediende. Waren er in de vroegere dagen niet reeds

verschillende berijmingen uitgegeven en met de gewone mu-

zyknoten voorzien, waarvan meer beschaafden zich bedienden,

terwijl het groote gedeelte de woorden van het kerkelijk psalm-

boek op de lippen nam? Wel nu, waarom zou men dan nu

den vriend van het oude hard vallen, als hv de beden, lof-

zangen, betuigingen of beloften, die de gemeente in waardi-

ger taal uitdrukte, op denzelfden toon en in den eigen geest,

met hem aangenamere, slechtere taal verkoos te zingen? Die

dwaasheid zou al spoedig veroordeeld zijn en geen spoor

meer achterlaten.

Aan eene andere oorzaak moeten de hevige bewegingen

worden toegeschreven, die, kort na de invoering van de psalm-

berijming, in enkele plaatsen hebben plaats gehad. Zy had-

den haren grond in de verbetering van de wijze van zingen,

die reeds vroeger noodig gekeurd en hier en daar beproefd

,

maar nu meer algemeen werd in beoefening gebracht. Tot

heden toe was men algemeen gewoon de woorden zoo lang-

zaam mogelijk uit te galmen. In het vrolijkste jubellied

werd niet anders dan in den sombersten klaagpsalm iedere

lettergreep met allerlei vreemdsoortige buigingen van stem
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uitgerekt, en de gemeenten schenen er hare eer en kunst in

te vinden, om het gezang even slecht te doen zijn als de

berijming, en enkel onstichtelijke wanklanken uit te brengen.

Om deze gewoonte ook by de nieuwe psalmen te behouden,

werd er op sommige Zeeuwsche dorpen, inzonderheid op Wal-

cheren, onder anderen te Vrouwenpolder en Westkapelle, op

eene treurige wijze gestreden. De pogingen, om een betere,

kortere wijze van zingen in te voeren, werden door velen

tegengewerkt , en de door allen , die het doel van het psalm-

gezang begrepen, toegejuichte hervorming gaf daar, maar

bovenal te Vlaardingen en te Maassluis, aanleiding tot too-

neelen, waarin zich een geest van gruwelijke goddeloosheid

openbaarde. Het oproer, dat de nijd van een ouden voor-

zanger in de eerstgenoemde plaats had verwekt, werd straks

door krachtige maatregelen bedwongen en met het ontslag

van den zesenzeventigjarigen aanvoerder uit zijne betrekking,

in 1777 geëindigd. Te Maassluis, waar men evenals te

Vlaardingen , de nieuwe berijming zonder stoornis had inge-

voerd, ontstak de woede van 't gemeen tegen den kerkeraad,

de predikanten, de regering en de betergezinden, toen dezen

trachtten te bewerken , dat de waardige taal op een waardige

wijze door de gemeente gezongen werd. Huizen werden ge-

plunderd, mannen noch vrouwen, kranken noch kinderen kon-

den veilig geacht worden voor de razerny der oproermakers,

die tot bloeddorst overging en de grootste gruwelen dcvd ver-

wachten. Na een jaar van angst en ellende werden de aan-

voerders verbannen, terwijl aan de overige deelgenooten, op

het verzoek der ambachtsvrouw, door de Staten vergiffenis

werd afgekondigd. Tot dien prijs konden in deze plaats eerst

de wanklanken worden gesmoord.

Tegenover deze enkele zwarte bladzijde zouden wy er hon-

derde kannen vullen met de mededeeling van bewijzen van

een beteren geest, die zich elders openbaarde. De overtuiging
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van de hooge waarde des psalmboeks maakte, dat menig gebrek,

hetwelk sedert vele jaren aan 't gebruik kleefde , in de gemeen-

ten nu werd opgemerkt en langzamerhand weggenomen. In de

steden en dorpen werd er eene vroeger onbekende lust, om

in het zingen zich te oefenen, gewekt, die door bekwame

onderwijzers gewekt en bevredigd werd, en waarvan de goede

vruchten aldra by de openbare godsdienstoefening werden

waargenomen. Van nu aan vinden wy in de verschillende

oorden des lands den wensch om het gezang door een liefe-

lijk orgelspel te begeleiden, al meer levendig worden, zoodat

dikwijls zelfs menig kleine gemeente zich groote opofferingen

getroostte, om haar heiligdom met het eerwaardig speeltuig

te versieren.

Een nieuw tijdperk was er aangebroken voor het kerkelijk

gezang in de Nederlandsche Hervormde Kerk. De vorige

eeuw, hoe dikwijls ook met alle recht als doodend voor de

echte poëzy geschetst, heeft in de voortreffelijke psalmberij-

ming een keurig gedenkstuk achtergelaten , waarvoor later ge-

slacht haar vol blijden eerbied dankt. En indien wy in vele

heiligdommen thands de bewijzen hebben dat de beteekenis

van het gezang door de gemeenten wordt erkend, dan zullen

wy daarin de teekenen zien van eenen geest, die, na byna

twee eeuwen lang te zijn weerstaan, in 1773 in het leven

werd geroepen.
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1) Dat Brandt, by het vermelden van het door den Gereformeerden

martelaar gezongen lied, naar het Doopsgezind gezangboek (fol. 17~ ver*

wijst, is zeker, omdat hy daar een vers rond, dat met den door hem

vermelden regel een aanvang nam, terwijl hy het tweede lied. dat

ook daarin voorkomt (fol. 159), een weinig anders: lek arm schoep men

de groen hegde zag beginnen. Het eerste van deze twee wordt echter

gemist in de oude liederenboeken der Gereformeerden. De uitgever van

de Schriftuerl. Liedekena 1595, (een vermeerderde druk van vroeg

die in een, den doopsgezinden vijandigen geest, tegenover hnnne lie-

deren, zuiver hervormde wilde geven, zon niet verzuimd hebben i . n

gezang op te nemen, dat door het gebruik, hetwelk een Gereformeerde

martelaar er van gemaakt had, zijnen geloofBgeuooten bekend en dier-

haar moest zijn gewees , D rentegen komt hierin foL 150) wel het

andere lied voor, waarvan het eerste couplet door ons is medegedeeld,

hier — anders dan in het loopsgezinde boeksken, — aanvangende met

denzelfden regel dien Brandt opgeeft. Dit gezang schijnt ons ook beter

Op de stervende lippen des martelaars te VOOgen, dan dat waarop Brandt

verwijst hetwelk begint

:

lek arm scliaep aen der i

Wal .-al iek mi at ingaan

De wi'i'ih Boeckl mj te rerleyden

En in> te brenghen ghevaen

Al in haer valsehe leere

Dus liid iek leer, sterkt my Een
Dal nk mj \an beer kaare.

Dit vers wijkt ook meer dan 't andere af van het oude minnelied,

waarvan Kg, '2 en '.\ dus luiden:

sal ie lii'iicii.

Mui lui «il rail mi scharden.
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Zie een Lijst van schriftuurlijke en geestelijke liederenboeken by de

vroegere Doopsgezinden in kerkelijk en huisselijk gebruik by S. Blaupot

ten Cate, Geschied, der Doopsgez. in Holland, Zeeland, Utrecht en Gel-

derland. Amst. 1847. II. bl. 209, waaronder wy echter ook de Fonteyne

des levens, een verzameling van schriftuurteksten, (Brandt. I. 106) als

zangbundel zien vermeld. Dat in 1560 het eerste Liederenboek der

Doopsgezinden is uitgekomen, blijkt uit de voorrede en het einde van

Een nieu Liedenboeck van alle nieuwe ghedichte Liedekens, die noyt in

druck en zijn gheweest, ghemaect wt den Ouden en Nieuwen Testamente

nu eerst by den anderen vergadert, ende uiees in Druck ghebracht (1562).

De drukker en verzamelaar noemt dit het „tweede Liedeboecxken" en

spreekt van „het eerste Liedeboeck, dwelck by Nicolasen Biestkens den

28 Mey, Anno 1560 en de 19 February, Anno 1561 ghedruckt is

gheweest." Verg. Blaupot ten Cate, Geschied, der Doopsgezinden in

Friesland, Leeuw. 1839, bl. 96 — in Groningen, Overijssel en Oost-

Friesland. Leeuw, en Gron. 1842. I. 199; II. 144.

2) In 1565 verscheen te Antwerpen van Jan Frnytier, den reques-

meester van Willem I, het steeds hooggeschatte en toen nog by de

Bijbelboeken opgenomen apocryf geschrift in liederen: Ecclesiasticus

off W<ise Sproken Jesu des Soons Syrachj, nu eerstmaal deurdeelt en

ghestelt in Liedekens op bequame en ghemeyne voysen naer wtivysen der

musycknoten daerby gheuoecht.

3) Wie deze liedekens — waarin men onder de schriftmatigste liederen

vóór de Hervorming, ook het door ons aangehaalde opnam, — wegens de

vele gebreken in de maat afkeurenswaardig vindt, vergete niet dat deze

zonden aan dien tijd moeten worden toegeschreven. De Rederijkers

maakten zich er aan schuldig en wy mogen om deze redenen de makers

der schriftuurlijke liederen evenmin als Datheen te hard vallen, waar

wy in de geestelyke Liedekens van den beroemden Dirk Volkertsz Coorn-

hert (f 1590), in Marnix en andere tijdgenooten dezelfde feilen bespeu-

ren. Zie P. Huisinga Bakker, Beschouwing van den ouden gebrekkelijken

en sedert verbeterden trant onzer Nederd. eerden, in de werken der

Maatsch. van Letterk. te Leyden 1781. dl. V.

4) Zie over de hier behandelde dichters: Witsen Geysbeek, de Vries

enz. en vooral Prof. ter Haar, De protestantsche Liederenpoëzy in Nederland

in de Geschiedenis der Christelijke kerk in tafereelen. V., later ook uitgege-

ven in zijn Offergave. Utr. 1862, p. 205. Prof. Jan Kops gaf nog U/toe-
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zochfe Stichtelijke gedichten van D. Rz. Camphuyzen naar de hedendaagsche

taal en spelling met korte aanteetemngen en lenensèerigi. Utrecht 1839.

5) Dit gezang wordt aangetroffen onder de „Lob- nnd Liebessprü-

chen" iu Gottfr. Arnold's Geheimniss von der gijttliehea Sophia , Leipz.

1700 en draagt daar ten opschrift: „Urn volle Jesusahnlichkeit." Het

staat daar onder liederen van andere dichters , en niet alleen hieruit

,

maar nog meer uit de verklaring van Craaselins verwanten, blijkt het

duidelijk dat het ten onrechte aan Arnold dikwijls is toegeschreven.

Zie J. G. Kirchner, Kurzgefasste Naehriehi von altem and neueni

I. wem. Halle 1771.

6 Nog in 'T' 1 ", verschenen ir Utrech.1 „Benige liederen ran J. ven

Lodensteyn, behoudens den zin, in taal en schrijftrant, tot aangenamer

en nuttiger gebruik, veranderd en op nieuw uitgegeven."

1) Van de „Zieltochten" van 11. Sweerts (geb. 1627 f 1696), boek-

verkooper te. Amsterdam, zagen niet minder dan vier uitgaven het

licht. Dat er aan A.vondsmaalsgezangen zoowel als aan feestliederen by

neenten groote behoefte gevoeld werd, blijkt uit deze en andere

zangbundels en uit den opgang dien zy maakten.

8) Van 's mans vele geschriften, komen hier het meest in aanmer-

king zijne Zedelijke en .stichtelijke gezangen, waaruit eene Bloemlezing

werd gegeven door M. A. Amsholf. Gron. 1836. D. H. Wildschut,./^//

Luiken beschouwd "Is dichter vooral van godsdienstige gezangen in

Nieuw Chrisi. Maandschr. Amst. 1830. IV. 421.

9) J. de Haes, Hei lenen ran Geeraert Brandt, 's Hage 1740, bl.

32, 128, 134.

L0 Hendrik rilenbroek, krankbezoeker in de fieref. gemeente te

Amsterdam, gaf in zijne Christelijke gezangen de bewijzen, dal h\ de

verdeeldheid en de. /uehl lot afscheiding \an de Kerk zijner dage* . ern-

st ij; betreurde en bestreed. In geeal en vorm staan 13 boven vele sang»

bundels van zijne dagen. Hierin komt ook eene vertaling voor van bel

Katholiek gexang van Bernardus op ..den naam van Jeans," waarvan

onze beroemde godgeleerde Herman Witsiui (f 1708) ook eene Leverde.

Ili Dt „KrnistriMmf" werd eerst afzonderlijk, vervolgcn> met —
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maar nooit onder de „Gezangen" uitgegeven, zoodat er ook geen melodie

by wordt vermeld. In regel 13—20, 45—60, 221—228, 257—264

vinden wy de vijf eerste verzen van Gezang 125 , terwijl de twee laatste

verzen, schoon minder duidelijk, hun grond vinden in reg. 381—384

en 625 vv. Scharp was de bewerker.

12) Casp. Barlaei Orationes. Amst. 1652 fed. 2*'), p. 227 sq.

13) Ferd. Piper, Der Rathschluss der Mensckwèrdung und Erlösung

in zijn Evangelischer Kalender fiir 1859, p. 17 vv.

14) Dit geestelijk spel is onder den titel: Lapsus et reparatie ho-

minïs enz. gesteld en vervaardigd en uitgegeven door Wolffg. Ketzel,

Boekdrukker te Smalkaldeu. Vroeger was het onderwerp behandeld

door Lucas Maien, schoolmeester te Hildburghausen: Ein Schone vnd

newe Comedien, Von der wunderbarlichen vereinigung Göttlicher gerech-

tigkeit vnd barmherzigkeit , wie dieselben in der seligkeit, und erlösung

des Menschen, zusammenkomen .vnd in Gottes gericht vermischt teerden,

aus S. Bemhardo genomen , Sampt derselbigen Predigt S. Bernhardi , von

der Menschwerdung Vhristi, verdeutscht vnd zu samen gezogen. Witten-

berg 1562. Dat stuk was in February 1561 in het slot te Schleusingen

door de schooljeugd aldaar tweemaal opgevoerd.

15) S. Bernardi in Fesfo Annuntiationis beatae Mariae Virginis Serm.

I. Opp. Vol. I. 971 sqq. Paris 1590.

16 ) Zie over Hoogvliets afscheiding der Goddelijke eigenschappen

in het Tweede Boek van Abraham den Aartsvader , Bilderdijks woord

aan den Lezer voor zijn Ondergang der eerste wareld.

17) Joannes Eusebius Voet, geb. te Dordrecht 1705, was geneesheer

en amptenaar by 's Lands middelen en rechten in 's Gravenhage , waar

hy ontsliep in 1778. Behalve zijne psalmen, die zijnen naam by de

Hervormde Kerk in eer en zegening zullen doen zijn , bezitten wy van

hem een deel „Stichtelijke Gedichten 1744," dat herdrukt en door een

tweede deel gevolgd werd in 1758. Op zijne „Stichtelijke Gezangen

gedicht op voorname lotgevallen der Christelijke Kerk," in 1767 ver-

schenen , volgden de „Nagelaten Stichtelijke Gezangen en Mengeldich-

ten" in 1780, uitgegeven door de Bestuurders van het genootschap:

Kunstliefde spaart geen vlijt. Elikink en Lussing, schoon minder be-
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roerad, toonden meer eenvoud en goeden smaak dan hun vriend Schutte.

Van Hendrik Lussing Mz. verschenen eerst te Amsterdam in 1774

Feest- en later in 1779—1783 Euaagelische gezangen in drie stukjens ,

met muzyk van Joseph Schmitt.

18) Niet in alle uitgaven der psalmboeken vindt men de hier ge-

noemde gezangen. Van de onderscheidene berijmers is Six van Chan-

delier in 1674 de eerste, by wien wy het getal gezangen tot twaalf zien

gebracht. Wy vinden by hem het eerst eene berijming van het Morgengebed,

uit de gebeden onzer Liturgie , die door Ghysen onder het twaalftal mor-

gengezangen opgenomen, van daar in 1773 zeer omgewerkt, in de Kerk

in gebruik is geraakt. Tïommius had in zijne „Zachte verbetering van

Datheen" ook twaalf, maar zijn Morgenzang was die van Joh. Matthesius

,

waarvan een vertaling ook reeds bekend was te Groningen, blijkens het

daar in 's mans tijd uitgegeven bundeltjen Geref. kerkliederen. Verg.

bl. 85. Dat in 1707 reeds een ander morgengebed in het kerkelijk

psalmboek was ingeslopen, blijkt uit Halma, die hiervan ecnc verbete-

ring en uitbreiding in 7 vierregelige verzen gaf.

Vè) De invoering der verbeterde psalmen by onze Waalsche ge-

meenten werd vooral door den Rotterdameellen predikant Jurieu tegen-

gewerkt. De Arnhemsche predikant J. d'Outreiu, voelde zich opge-

wekt om in de voorrede voor zijn Alphabei der godzaligheid, het gedrag

der Gencefsche kerk in bescherming te nemen en deelde daartoe eene

vertaling mede van den brief, waarin de opzieners der Kerk en Hoo-

geschool van Gcnève hunne handelwijze bekend maakten. I it dit alles

nam h\ aanleiding om op het hoog noodzakelijke van eene verbetering

van Datheen, waarvoor de Plieeche Bynoden toen ivirk/.aam waren, de

vaderlandsche gemeenten te wijzen. Het «ras op den eersten Zondag

in Augustus 172'J, dat, nut goedkeuring der algemeene Staten het

nieuwe psalmboek, volgens besluit der Waalsche synode hier werd inge-

voerd. Van de gewijde gesangen voor de voornaamste feestdagen, veer-

tien in getal, onder de 40 liederen Van Pietet, die Halma vertaalde,

te vinden, bleven on/e Waalsche gemeenten verstoken.

20; Halma (geb. L668 f L782 gaf in 1716 nog den Ileidelh. Cate-

chismus mei toepauende gemmgen "/j élke Zondugtckt verhandeling uit.

21) Zie 's mans Leerrede over I's. 72: IS—20 kg gelegenheid der

voltooide Vsalmkeiis e,/ Ihriiwnig. Amst. 177 t.
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22) By van Iperens mededeeling omtrent het punt van Christelijke

Kerkgezangen , is nog een enkele aanteekening gevoegd door A. v. d.

Berg in zijne Gedachten over Geestl. Oden en Liederen , inzonderheid tot

gebruik by den openbaren godsdienst, p. 79. Utr. 1802.

23) Brakel, Rede!. Godsd. Rott. 1757. II. 506: „'t Was te wen-

schen , dat een kunstigh ende godtsaligh Dichter sijn werk er van maekte

om se (Datheens psalmen) beter ende met den grondtext overeenko-

mende, op deselfde voysen te dichten ende dat se in de Kerken tot

het publyk gebruyk aengenomen wierden."

24) Broes. Hoe toch heeft de Psalmberijming van Datheen nog

een anderhalve eeuw na de Dordrechfsche Synode zich staande ge-

houden en dat voel tegen over de vijfentwintig nieuwe, doorgaans

betere berijmingen? in 't Maandschrift voor Christenen van den be-

schaafden stand. Anist. 1839. X. bl. 545 vv. Vreemd dat by 't op-

geven van bruikbare berijmingen, die van Clercquius, Celosse en

van Huls zijn vergeten, waarvan Ghysen terecht een ruim gebruik heeft

gemaakt.

25) A. Andriessen gaf, negen jaren na het sterven van den boekver-

kooper Datheen (f 1747), uit: Aanmerkingen op de Psalmberijming van

Dathenus. Midd. en Amst. 1756.

26) Dat de bestrijders in hunnen ijver om Datheen van zijnen in-

vloed te berooven, niet zelden te verre waren gegaan en door gebrek

aan genoegzame kennis van de taal der zestiende eeuw , hem beschul-

digd hadden, waar hy niet te beschuldigen viel, werd onder anderen

aangetoond in de Taal- en Dichtkundige Bijdragen voor Maart 1759 en

later. Hiertegen verdedigde zich Andriessen in een Bescheiden en in

een Nader antwoord en zijn bondgenoot in een Lofzang van Philomusus

voor den uitmuntenden Lier- en Harpdichter Petrus Dathenus en in de

Dathenianasche Bedenkingen over de Maandelijksche Bydragen van Lente-

en Grasmaand 1759. Te vergeefs beklaagden zich sommigen over den

toon, waarop het kerkelijk psalmboek openlijk aan de bespotting werd

prijs gegeven, maar dat het zoo niet langer behouden kon worden,

moest dagelijks meer worden erkend. Men zag aanmerkingen en proe-

ven van verbeteringen van Datheen in 't licht verschijnen. Andriessen

begon met P. Boddaert, zonder hun naam, den Honigraat van Ghysen

verbeterd uit te geven.
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27) J. Heringa Ez.. Gedachtenis aan wijlen Jacobus Hinlopen in

Kerk. Raadvrager en Raadgever. I. bl. 135.

28) By het verschil van denkwijze over spelling en taal in die da-

den was men, volgens van Iperen, het niet eens geweest of men den

Anonymus Batavus, dan eenige andere taalkundigen van den lateren

tijd als onfeilbare vraagbaken verkiezen zou en werd uit dien hoofde

best geoordeeld een kleine grammatica te vervaardigen, die in 't vervolg

nader beschaafd en voltooid werd , wanneer men deze of gene byzonder-

heid opzettelijk moest te pas brengen.

29) Sedert 1762 was deze berijming met een vijftiental gezangen

by de Doopsgezinden te Amsterdam in gebruik. Een gedeelte hiervan

werd opgenomen onder de „Christelijke gezangen en liederen," die bv de

Haarlemsche Doopsgezinden in 1803 zijn ingevoerd. De eersten had-

den in 1684, de anderen in 1713 de psalmen van Datheen verworpen

en door betere vervangen , die nu echter reeds weer als verouderd wa-

ren beschouwd en ter zijde gelegd. De Remonstranten hadden daaren-

tegen, in het verlangen naar hereeniging met de Hervormde Kerk,

zich byna evenlang als deze, aan Datheen gehouden. In 1761 besloot

echter de Rotterdamsche kerkeraad de oude berijming te vervangen door

die van het genoemde genootschap en andere gemeenten Volgden Latei

dat voorbeeld. Het lang uitblijven van de berijming der Hervormde

Kerk, die vele Remonstranten beter gekeurd hadden te volgen, gaf hier-

toe aanleiding. Zie A. SLolker in de Kerk. Raadrr. en liaadg. II. 343.

30) Dat ook onder de Doopsgezinden verscheidenen aan Dathcen

gehecht waren, blijkt uit de voorredenen voor de nieuwe bcrijmingen,

die in 1684 aan de Amsterdamsche en in 1713 aan de Haarlemsche

gemeenten werden geschonken. Ook in de laatste had men eveneens

de zangwijzen behouden, behalve voor Zaohariai lofzang, die hier door

die van Psalm 104 is vervangen. Geldorp bad hem gemaakt op de

melodie van Psalm 125. De oude, algemeen afgekeurde mngwqee, die

op Psalm 137 in het Straateburger gexangboei van L525 wae gemaakt,

werd hieruit tot ons overgebracht De gebrekkige en ongelukkige maat

van dien Lofzang, die ook op de zangwijzc invloed heeft uitgeoefend en

die men maar al te getrouw in 17?:$ heeft overgenomen, wordt echter

ni.t aangetroffen in het oude psalmlied, dat leer geregeld en welluidend

afloopt Dit hüjkt uit de vertalm-en \an de/en pialm, die gevonden

irorden in Int oude Amiterdamtohe Lutaereehe gezangboek en in de
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Bazuinklank vervattende eenige uitgelezen Psalmen Davids, Lof- en Feest-

gesangen en geest. Liedekens. (Gron. 1664; van T. Sonnema, die ook

op het fautive in de overname der melodie wijst. Sonnema gaf eenige

weinige Psalmen op oude Hoogduitsche wijzen, en behoorde tot hen,

die zich geen kerkelijk gebruik van hunne berijming hebben voorge-

steld, onder wie wy ook Buma, Westhuyse, D r
. Vlakveld, Oudaan en

anderen tellen.

31) De Boekzaal dier jaren deelde trouw de berichten van de in-

voering in de verschillende gemeenten mede. A. van den Berg, J. van

Spaan en G. Lemke, gaven even als M. Vitringa te Arnhem, W. de

Koning te 's Gravenhage, B. Brouwer te Dordrecht, A. Rotterdam te

Steenwijk, hunne feestredenen uit. Terwijl anderen aanspraken, ver-

handelingen, beknopte historische verhalen, hierop betrekkelijk, in 't licht

zonden, bewerkte van Iperen zijne „Kerkelijke historie van het psalm-

gezang." Zijn amptgenoot H. A. Bruining, B- Bosch en anderen be-

zongen de heugelijke gebeurtenis. Met muzyk werden de psalmen te

Eist, te Bergen op Zoom en elders ingewijd. Terwijl ook de schilder-

kunst niet achterbleef het hare by te dragen tot verheerlijking van de

belangrijke hervorming, werd er een gedenkteeken geslagen op welks

voorzijde men ziet : De Ned. Maagd met speer en hoed , en omgeven

van de teekenen van koophandel en landbouw. Rondom : Belg. foedera-

tum. Keerzijde: Koning David met de harp. Rondom: Felicitatis

omnis religio fundamentum. In de afsnede : David cantico suo redditus

throno 1774.

Om verschillende gemeenten in Zeeland, die zich aanvankelijk tegen

de invoering wilden verzetten tot haren plicht te brengen was het ge-

noeg, dat de Staten van het gewest aan de vier verschillende dassen

opdroegen, een ernstig onderzoek te doen waar zich de weerspannigheid

openbaarde. Te Arnemuiden, waar de predikant hierin voorging, be-

daarde zy toen deze kort daarop in 1776 stierf en vervangen werd door

een man, die een geheel tegenovergestelden weg insloeg.



HOOFDSTUK IV.

VAN DE INVOERING DER NIEUWE PSALMBERIJMING TOT DIE

VAN DE EUANGELISCHE GEZANGEN.

Voorbereiding tot liet werk der gezangen.

Terwijl allen, die op godsdienstige beschaving aanspraak

maakten in de Hervormde Kerk, zich verheugden in de nieuwe

psalmberijming, bleek het dat het geschenk toch niet in den-

zelfden geest door allen was ontfangen. Kr waren die meenden,

dat met het geschonkene , in de lang gevoelde behoefte volko-

men was vooizien en dat nu, terwijl „de kerk zulk een

keurige dichterlijke overzetting van de goddelijke liederen had

ontfangen, alle menschelijke liederen, hoe gi -moedelijk , be-

hoorlijk en vloeiende, ook in bel openbaar kerkgezang konden

gemist worden, daar de Kerk in 't algemeen en elk lid in

't byzonder, nimmermeer op aarde in omstandigheden zou ko-

men, in welke niet liet een ot' ander der berijmde goddelijke

Liederen op hun toestand kon worden toepasselijk gemaakt."

Dit gevoelen werd uitgesproken door den Etotterdamschen

Leeraar Petrus Hofstede en de Haagsche predikant W. de

Koning achtte zich evenzeer geroepen om van denzelfden

getuigenis af te leggen, toen hy by de inwijding der psalm-
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berijming eene feestrede hield en in het licht gaf. 1) Beiden

meenden dat verlangen naar christelijke gezangen te moeten

bestrijden, hetwelk door de afgevaardigden tot de berijming

by de gemeente was opgewekt en verlevendigd. Dat het hierby

hun niet aan toejuiching en ondersteuning ontbrak by vele

leeraren en gemeenteleden, laat zich verwachten. Intusschen

had zich, daar de liefde voor het kerkgezang door de nieuwe

berijming, was opgewekt, de behoefte aan gezangen voor de

christelijke feestdagen by anderen steeds meer geopenbaard

en het ontbrak niet aan stemmen die het verlangen daarnaar

levendig hielden. De ijverige van den Berg, die de hoop op

de invoering van kerkliederen , in den naam zijner medeafge-

vaardigden, had uitgesproken, wendde in den kring waarin hy

zich bewoog, zijnen grooten invloed aan om geestdrift op te

wekken voor hetgeen hem zoo zeer ter harte ging. De be-

roemdste geschriften over het kerkgezang, die in den laatsten

tijd in Duitschland waren verschenen , werden door hem met

belangstelling beoefend. De vele gezangbundels, die daar

het licht zagen, trokken zijne aandacht in hooge mate. Had

hy, by het doorzoeken van de godsdienstige dichtwerken, die

in ons land verschenen waren, gedurig redenen om onzen

naburen te benijden , hy beproefde het om zijne landgenooten

aan Duitschlands rijkdom eenig deel te geven. In 1778 ver-

scheen, zonder zijnen naam, het eerste deel van zijne „Proeve

van geestelijke Oden en Liederen," dat in 1783 door een

tweede, in 1793 door een derde en in 1805 door een vierde

deel werd gevolgd. Alle werden door het publiek de eer

van een herdruk waardig gekeurd. Hy verklaart hier „zeer

wel te weten, hoe dikwijls hy by het overgieten geweldig ge-

stort heeft, maar meent dat zijne vertalingen nut kunnen

stichten en andere dichters tot navolging wekken. Dat hy

allengs het gebruik van geestelijke liederen by zijn volk zag

toenemen, zoodat hier en daar gezelschappen van muzykkun-



192 VOORBEREIDING TOT HET WERK DER GEZANGEN.

digen te samen kwamen met het bepaald oogmerk om gees-

telijke liederen te spelen eu te zingen , verhoogde zijn moed

en hope. Ook auderer arbeid werd door hem aangemoedigd

of iu het licht gegeven. Zoo werkte hy krachtig mede om

ook jeugdige talenten te winnen voor het zoolang verwaar-

loosde geestelijke lied. Dit erkende onder anderen de uitste-

kende Mr. Jan Ilinlopen, de zoon van den Utrechtschen pre-

diker, terwijl hy verklaarde dat het de vriendschappelijke

gesprekken waren, door van den Belg en anderen met zijnen

vader gevoerd, waaraan hy voor zijne dichterlijke opleiding

zeer veel was verplicht. Ook deze schaarde zich onder de

vereerders van het geestelijke gezang, dat hy te weinig onder

ons beoefend noemt en waarvoor hy een beteren dag hoopt.

Getuige dit het woord dat hy in 1784 schreef: „Wanneer

zal het gelukkig genie eens geboren worden , dat ons gezangen

voor de godsdienst leveren zal? Gezangen waardig aan de

godsdienst'? Gezangen voor allen? o Gy, \\ te gy ook wezen

moogt, 't zij gy nog in de gedachte van God sluimert, hetzij

gy reeds van den schoot uwer moeder de schoone natuur

aanlacht, uclukkige sterveling, welk eeo voldoening zal het

eens voor u zijn de godsdienst uwer medemenschen door uwe

liederen te versterken. Wat is edeler dan de godsdienst in

haar geheelen omvang? Gelukkige dichter, hoe benijdenswaar-

dig /al uw lot zijn!". 2) Met welk gelukkig gevolg de man

die dit schreef naar de zoo begeerlijke kroon drong, blijkt

wel uit eenige zijner liederen, die dr 1 lervonndt gemeente in

haren bundel bezit en waardeert. Maai- wie bespeurt niet by

Int lezen van diergehjke taal, dat allengs de onverschilligheid

voor eene hoogere waardeering vsn het gezang moest plaats

maken? Daartoe werkte Btraks het twintigtal „Gezangen" van

I'. L. san de tasteele krachtig mede, die in het jaar L790

in Int licht verschenen.

II. I duurde dan nn ook niet lans meer dat de kerk de
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eerste stappen deed tot verwezenlijking van den vvensch, by

de invoering van het psalmboek uitgesproken. In het jaar

1796 werd de zaak in de Noordhollandsche kerkvergadering

ter sprake gebracht en aan de predikanten Engelbert Matthias

Engelberts te Hoorn en Abraham Kutgers te Haarlem , de

last opgedragen om by de vergadering des volgenden jaars

,

een verslag over het invoeren van gezangen in te leveren.

Dat verslag werd ter bestemder tijd uitgebracht en op den

26 sten July door de synode, te Hoorn vergaderd, goedge-

keurd
,
gedrukt en aan de overige synoden toegezonden. Aan

Noordholland komt de eer toe van de eerste hand aan het

groote werk te hebben gelegd. De redenen , die er voor de

invoering van gezangen pleitten , worden hier opgenoemd als

gelegen in den billijken wensch naar Euangelische gezangen

,

die velen in de gemeenten openbaarden en in de voordeelen,

die daaruit by de openbare niet slechts , maar ook by de

huisselijke godsdienstoefening zouden voortvloeien. Het voor-

beeld, dat in de vroegste eeuwen en ook nu door de Her-

vormde kerken in andere landen gegeven werd , moest daar-

toe vervolgens dringen. Men wees hierby ook op de behoefte

des tijds om te waken, dat er straks geen gezangen in de

Kerk werden ingevoerd, waarin het oodmoedig geloof aan de

genade gemist werd en dus de onderscheidende gevoelens der

ware Hervorming verdonkerd of voorbygegaan werden.

Hierop worden er eenige gemaakte bedenkingen opgelost,

waarby eerst betreurd wordt, dat de wensch van de afge-

vaardigden om by de nieuwe psalmberijming een bundel

gezangen in te voeren, is verijdeld geworden. Op de

bedenking, dat de synode geen gezag had ter invoering,

wordt gezegd, dat zy althands, in vereeniging met andere

synoden, gezangen zou kunnen bepalen, wier gebruik zy aan

de byzondere gemeenten vrij gaf en aanprees, met overlating

aan de opzieners van iedere gemeenten, in hoever zy zulks

13
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voor de hunne raadzaam keurden. Had menigeen bezwaar

gevonden in het 69 ste
artikel der Nederlandsche Kerkorde ning

van 1619, ivaarby het gebruik van gezangen wordt verboden?

Hiertegen wordt aangemerkt, dat men, door het geven van

den „Morgen- en Avondzang", dit reeds lang had overtreden.

Vervolgens wordt nog de grond van dit artikel gezocht in de

toenmalige tijden, toen er door de Roomscheu (!) en zelfs door de

Remonstranten gezangen zouden zijn ingevoerd, die op een

gants anderen toon gestemd waren dan de Hervormden ver-

langden. Daartegen zou men nu, nu er nog geen nieuwe

ingevoerd waren, door een synodale verordening die nationaal

wordt, wanneer zy algemeen is, kunnen waken. Dat deze

uitlegging echter verkeerd is weten wy , daar met de in 1618

en 1619 „bereids ingevoerde" gezangen niet op den Utrecht-

schen, nooit ingevoerden bundel gedoeld wordt, maar op enkele

liederen, die in sommige gewesten, vooral in het noorden

des lands werden gebruikt. AVaie er, zoo meende men,

overeenkomstig art. 50 der oude Kerkordening, eene Natio-

nale synode om de drie jaren gehouden, dan zou zeker

hierin verandering gekomen zijn , even als in het gebruik der

orgels. Aan de bezwaren tegen den menschelijken oorsprong van

gezangen , die echter evenzeer tegen de openbare gebeden en

andere deelen dereeredienst konden worden ingebracht, zonde,

door het berijmen van lofzeggingen uit het Nieuwe Testament,

eenigzins worden te gemoet gekomen. De kosten zouden te

gering zijn om in aanmerking te komen en door Int gebruik

van vele paalmmelodiën en soortgelijke eangw^jzen /on dr vrees

voor verwarring noodeloos zijn.

Welke gezangen, vroeg men verder, moeten er nu in de

eer-te plaats worden gezocht? (ieene andere dan die het \er-

vnld Euangelie, de eer drs Verlossers en des M. Geestes, de

verzoening en de genade verheffen en langs dien weg tot

Buangeliscben troost en godzaligheid opleiden, op /.nik een
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toon, dat de oodmoedigheid en het geloof der zangers daar-

aan gevoelig deel kan nemen. Er moet dus een voorraad

van gezangen zijn, waarvan men zich, by het behandelen der

hoofdwaarheden van onze godsdienst of ook na de aanprijzing

van een of ander Euangelieplicht , bedienen kan. Op feest-

en sacramentsliederen, op gelegeuheids-, dank- en biddags-

zangen wordt hier met name gewezen. Een niet te groot

getal van liederen die , om geheel gezongen te kunnen worden
,

in weinige coupletten moesten bestaan, wordt wenschelijk

gerekend. Uit elke synode moesten mannen gekozen worden
,

wier smaak voor geheiligde dicht- en zangkunst bekend was

en die gevoelig waren voor den echten Euangelietoon. Deze

zouden een keus doen uit geschikte, vertaalde Hervormde

kerkliederen en onder de hand dichters of dichteressen uit

hunne Kerk opsporen tot verbetering van gebrekkig vertaalde,

tot vertaling of navolging van goede nog onvertaalde en tot

vervaardiging van nieuwe, meest noodig gekeurde gezangen

en berijmingen van doxologiën des Nieuwen Verbonds. Na met

behulp van deskundigen de beste melodiën te hebben gekozen

,

zouden de liederen , wier overeenstemming met de leer der Her-

vormde kerk alsdan blijkbaar zijn moet, worden gedrukt en

alzoo ter goedkeuring en overneming aan de synoden worden

aangeboden, om straks te worden ingevoerd.

Hierop volgden eenige berekeningen om het weinig be-

zwarende der kosten te doen uitkomen. De synode zou

nu eiken kerkeraad opwekken om zooveel mogelijk van dit

gezangboek gebruik te maken en zorgen voor een min kostbaren

druk. Elke latere druk zou naar eene oorspronkelijke uitgave

bewerkt, door een Leeraar geteekend moeten worden,. en „gelijk

van zelf spreekt , vergezeld gaan van eene verklaring , dat alles

wat in die gezangen gevonden wordt, met de leer onzer Her-

vormde kerk overeenkomt." Overeenkomstig dit veislag, werden

terstond de synoden opgewekt spoedig tot handelen over te gaan.
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Nergens werd dit besluit meer toegejuicht dan door de Gel-

dersche synode, die in de volgende week byeengekomen , aan

A. van den Berg en Petrus Isaac de Fremery, predikanten te

Arnhem en te 's Hertogenbosch , de last opdroeg om met de

Noordhollandsche afgevaardigden zich in betrekking te stellen

en in een volgende vergadering hunne denkbeelden over de

zaak der gezangen mede te deelen. Aan die last werd gaarne

gehoor gegeven. Een breedvoerige beschouwing door den eerste

ingediend , werd met ingenomenheid ontfangen en in druk

uitgegeven. Met denzelfden ijver zien wy beide synoden

krachtige maatregelen nemen, die tot bereiking van het ge-

wenschte oogmerk konden leiden. Wy zien ze aldra gereed

om gezangen te verzamelen en de andere synoden tot samen-

menwerking te dringen. Niet zoo spoedig waren echter al

de dassen in andere gewesten bereid om hare toestemming

te geven tot eene zaak , waartegen sedert vroegere tijden

zoovele bezwaren waren ingebracht. De beraadslagingen, die

door de verschillende kerkvergaderingen werden gehouden,

toonden wel dat de mannen , aan wie het bestuur over de

Kerk was toevertrouwd , boven het oude vooroordeel tegeu

Euangelische gezangen waren verheven. Wy hooren hen het

wenschelijke en nuttige er van erkennen. Maar meer dan

eens hooren wy het bezwaar inbrengen, dat de tijd er niet

rijp voor moest geacht worden. In menig streek konden de

predikanten zich zeer gemakkelijk voorstellen, dat de invoe-

ring van een gezangboek, hoe voor! relfelijk ook, zou beschouwd

worden als afwijking van hetgeen eens te Dordrecht was

voorgesteld. Bevreesd om eene bron te zien openen, waaruit

twist en verdeeldheden zouden ontspringen, vrenschten zy hel

verlangen van het beschaafde deel naar gezangen onbevredigd

te laten tot op een tijd , waarop men geene de minste tegen-

werking meer zoude te \ ïvezcll hebben.

Terwijl wy in de vergaderingen hier en elders de blijken
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ontdekken van zulk eene niet ongegronde vrees, hooren wy

elders andere stemmen, die de lichtzijde meer voor oogen

stellen. En straks begint het te blijken, dat de voordeden

allengs gewichtiger worden gerekend dan de nadeelen die men

te gemoet kon zien. In 1800 had Groningen zich voor het

invoeren van gezangen verklaard en met Noordholland en

Gelderland, hare stem nadrukkelijk vereenigd en krachtig op

de invoering van kerkliederen aangedrongen. Aan Johannes

Rutgers
,
predikant te Groningen , die door de synode hiertoe

eerst was benoemd, werd in 1802 de hoogleeraar Theodorus

Lubbers toegevoegd.

In het laatst genoemde jaar gaf Overijssel aan J. J. van

Doorne
,
predikant te Kampen , last om in briefwisseling over

de zaak te treden met de andere synoden.

Wat er tot dus verre in andere gewesten was verhandeld

gaf grond tot de verwachting, dat de bezwaren, die hier en

daar waren ingebracht, allengs zouden worden overwonnen.

Reeds hadden in de vergadering van de Zuidhollandsche

synode, die tot dusverre steeds de zaak ontijdig had ge-

noemd, eenige stemmen in 1801 geklonken, waaruit ' bleek

dat de noodigingen der drie synoden indruk hadden gemaakt.

Het was niet te vergeefs dat hierop zoowel als op het voor-

beeld der Waalsche synode, die pas tot het invoeren van

een bundel gezangen was overgegaan, 3) gewezen werd.

Eenige bezwaren werden door de classis van Zuidholland

(Dordrecht) opgelost. De classis van Delft, die reeds sedert

1793 de invoering van gezangen als een middel ter bewaring

der rechtzinnigheid had voorgesteld, maakte opmerkzaam op

den smaak voor Euangelische gezangen, die steeds meer alge-

meen heerschende werd. Werd op dit verschijnsel door de

Kerk geen acht gegeven en aan dien smaak het gewenschte

voedsel onthouden , dan zou men genootschappen zien ver-

rijzen, die by hunne openbare godsdienst aan het zingen van
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lofzangen en liederen eene te voorname plaats zonden ver-

leenen. 4) De verdeeldheid, die hieruit zou ontstaan, te

voorkomen , werd door haar als de roeping der synode voor-

gesteld. Dat het nu aan de cl assen werd opgedragen om de

zaak te behandelen , ten einde in de vergadering des volgenden

jaara een beslissend andwoord te geven op de vraag, of men

kerkgezangen zou doen vervaardigen en zoo ja, op welk een

wijze , was zeker een bewijs , dat de kans op kerkgezangen

hier was verbeterd.

Tegen en in het iaat 1802, verscheen er nu te 's Has:e

een „Proeve van liederen en gezangen voor den openbaren

godsdienst, door llieronymus van Alphen," die als het

andwoord van eenen wijzen en allezins hooggeschatten man

,

niet kon nalaten menigeen gunstiger te stemmen. Wel

kon hy schrijven , dat het misschien nog de oogenblik niet

was. Had hy daartoe geen grond in den tegenstand, dien

het groote plan tol heden vond in het gewest, waarin hy

woonde? Had hy de synode daar niet tot heden toe zulk eene

verklaring hooren afleggen? Maar toch hield hy zich over*

tuigd dat de Kerk wel eens aan zoovele stemmen gehoor zou

moeten geven, Hy zelf had reeds in het jaar 1783 dezelfde

gevoelens geopenbaard, die zijn vriend van den Berg voorstond.

MW) missen", had hy toen geschrei en
,
„in de Nederlandsche

Kok zelfs nog geestelijks gezangen, en moeten ons alleen

van psalmen bedienen, in welke, hoe schoon , hoe voortreffe-

lijk zy ook op zich zelven en ook voor den tijd waarin zy

zijn opgesteld, zijn mogen, echter de naam van .lezns niet

eens stellig genaamd wordt, waarin ook geen voorname ge-

benrteni- van zijn leun, anders dan by toepassing of in het

roorbygaan, of in een voorspellende!) en dus meer omzwach-

telden zin wordt voorgesteld. De oude dichters en dichteressen

alt Mozes, Debora, David, Jesaja ene. hebben altoos hunne

gezangen geschikt naar de behoeften en omstandigheden van
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den tijd en van de huishouding waarin zy leefden. Zy hebben

dus voor hunne tijdgenooten in de eerste plaats gearbeid en

ook voor ons in meer dan één opzicht; maar ik zou durven

staande houden dat hunnepoëtische stukken in dien vorm waarin

zy zijn opgesteld , niet volkomen geschikt zijn voor het gezang

in onze openbare godsdienst of godsdienstige byeenkomsten,

dewijl de toespelingen op de plechtige Joodsche godsdienst en

de voorspellende uitdrukkingen niet voegen in den mond van

hen , die geene plechtigheden der Joden meer in hunne gods-

dienstige byeenkomsten waarnemen en de tijden der vervulling

beleven. — — Zoo lang wy geen dichtstukken hebben naar

den aart der nieuwe huishouding en van den tijd der vervul-

ling geheel geschikt, missen wy, hoe groot een geschenk de

verbeterde psalmberijming ook zij , nog het voornaamste wat

een kenner en bemmnaar* der heilige zangkuust en poëzy met

recht verlangt". 5)

Uit de stukken die er in het licht waren gezonden door

de mannen , die in dezen tijd het krachtigste die behoefte

uitspraken , bleek het hem dat de geest , die hen bezielde

,

geene andere was dan de zijne, en hy zette zich nog in

den avond zijns levens neer om hetzelfde doel te helpen be-

vorderen. By zijn boezemvriend Jorissen, die straks geroepen

zou worden om aan den arbeid der Kerk deel te nemen,

vond hy daartoe aanmoediging en steun. Hy hield zich over-

tuigd, dat het van veel nut is vooraf eenigen voorraad te

vergaderen en op te leggen, ten einde uit den overvloed, welke

voorhanden zal zijn en dien hy dringend noodig acht, ter

geschikter ure een keuze te doen. Om daartoe behulpzaam

te zijn en te maken dat men door gebrek niet verlegen sta,

heeft hy dien bundel gezangen byeengebracht. „Het is goed dat

David verzamele , opdat Salomo de handen des te ruimer onder

het bouwen hebbe. Beide zijn den Heere des tempels-welgevallig.

"

Verrassend moest het hem zeker zijn , toen hy het bericht
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vernam , dat de Zuidhollandsche synode in July hare stem

eindelijk had gegeven tot het begeerde werk. Yan de drie

mannen , door haar benoemd : Jorissen , Scharp en van de

Kasteele kon hy zich veel goeds voorstellen. En dat hy, in

weerwil van de hevige ongesteldheid die hem in de vorige

maand aan den rand des grafs bracht, onder de drie mannen

werd verkozen, die als hunne plaatsvervangers zouden optre-

den, was hem een bewijs van dankbaarheid en hulde, dat

zijnen ijver aanvuurde. Wy zien hem, zoodra zijne krachten

het hem toelieten, het vervolg zijner liederen aanbieden, met

de hoop, dat hy zijn voornemen om nog gezangen te leveren

op het Pinksterfeest en andere onderwerpen, tot vervulling zal

kunnen brengen, waartoe hem door zijne zwakheid en dood

i'i April des volgenden jaars de gelegenheid echter niet gege-

\en werd.

Van den Berg verheugde zich. Overtuigd van het hooge

belang, dat zijne medearbeiders hadden by eene naauwkenrige

kennis van hetgeen tot het geestelijk gezang vereischt werd

,

had hy de pen reeds opgevat. Eenige verhandelingen over dat

onderwerp, geschreven door de beroemdste Hoogduitsche vrien-

den en dichters van liederen, Munter, Klopstock, Gellert, Ewald

en Schlegel, werden door hem vertaald en in Juny 180:2 uit-

gegeven met een oorspronkelijk opstel, waarin hy zijne denk-

beelden over de gezangen, die de vaderlandsehe gemeenten

behoefden, ontwikkelt. 1 1 v droeg dit werk onder den titel:

„Gedachten over geestelijke Oden en Liederen, inzonderheid

tot gebruik by de openbare godsdienst" op aan zijne mede-

arbeiders in Gelderland, Noordholland, Overijssel en Gronin-

gen, met den wensch hierop hunne aanmerkingen te vernemen.

Deze arbeid verdient de lof die er in die dagen aan is toe-

gekend en toont, hoezeer de begaafde man , door ernstige stu-

die en eigen nadenken, zieh op de hoogte had gebracht van

het onderwerp waarover hy schreef. Met opgave van gron-
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den deelt hy zijne gevoelens mede, die nu al dan niet met die

zijner Hoogduitsche voorgangers overeenstemmen. De vragen

over het getal , den vorm , over de onderwerpen , over den

stijl, de stof, de taal, het werktuigelijke der poëzy, en den

toon der liederen, worden hier beandwoord op eene wijze, die

van 's mans kunde, smaak en oordeel eene zeer gunstige ge-

tuigenis aflegt.

Maar ook op de zangwijzen , die er vereischt werden

,

werd hier acht gegeven. De ondervinding had den wakke-

ren medearbeider aan de psalmberijming overtuigend geleerd,

dat ook de allervoortreffelijkste dichtstukken nog weinig waarde

hebben voor het doel waartoe zy bestemd zijn, indien aan

de zangwijzen niet even groote zorg wordt besteed. Om de

gezangen tegen het lot te beveiligen, dat zoovele der uit-

stekendste psalmen had getroffen , die door hunne gebrekkige

melodiën onbruikbaar waren, stelde hy voor, enkel de meest

geliefde psalmwijzen op te nemen, — uit de meest geschikte

melodiën op Hoogduitsche of oud Hollandsche liederen , een

keus te doen — en beroemde toonkunstenaars uit te noodigen

tot het vervaardigen van nieuwe zangwijzen, die aan de be-

hoefte der gemeente zouden beandwoorden.

By zijn onvermoeid ijveren voor de vervulling van den

schoonsten droom zijns werkzamen levens, ontbrak het van

den Berg echter niet aan die bescheidenheid en echte vrijzin-

nigheid, die ook gaarne eens anders overtuiging eerbiedigt en

hiermede winste wil gedaan hebben voor de goede zaak. Hy
verlangt, dat er met de uiterste voorzichtigheid worde te werk

gegaan, opdat de boven alle dingen noodzakelijke eenigheid

en vrede niet worden gestoord. Maar terwijl hy zich voor

verwarring beducht toont en eiken tegenstand door broederlijke

voorstellingen van het wenschelijke der zaak, tracht te over-

winnen , verlangt hy evenzeer de sterke en algemeene begeerte

der vrienden van het gezang niet miskend te zien. In deze
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geheele zaak wenscht hy voor de gemeenten de volle vrijheid

ora het gezangboek al of niet in te voeren. Hoezeer hem

dit ernst was, blijkt ten duidelijkste uit zijne handelwijze.

Nadat het eerste deeltjen zijner „Gedachten" in het licht was

verscheneu , ontfing hy van een zijner vrienden een brief,

waarin een in vele opzichten tegenovergestelde denkwijze werd

voorgesteld. Van den Berg keurde de gemaakte aanmerkingen

echter van dat belang, dat hy den schrijver verzocht, dien brief

in een volgend deeltjen van zijn „Gedachten" te mogen op-

nemen. De brief werd nu door van den Berg in het licht

gegeven, zonder eenige aanmerkingen van zijne hand, die

anderen voorin konden nemen, opdat elk vrij uit zou oor-

deelen wat het belang der Kerk eischte.

De schrijver van dien brief ontkent niet het geoorloofde

maar trekt alleen het noodzakelijke van gezangen in twijfel.

Naar zijne meening kon de behoefte aan liederen op christe-

lijke feesten en by de lijdensprediking genoeg worden bevre-

digd door de psalmen. Kon men by deze nog wel eenige

liederen voegen — hy achtte daartoe een buitengewone be-

dachtzaamheid en kunde noodig. Zal men gedeelten der H. Schrift

berijmen? In de Euangeliën vindt hy echter niets dan geschie-

denis en in de brieven slechts algemeehe bewoordingen , die

,

wanneer zy bloot berijmd worden, weinig leven zullen «rekken.

Wenschte men verder te gaan, dan zouden de gezangen al

licht de blijken dragen van eene byzondere opvatting, die door

adderen bestreden wordten daarom aan twist en strijd voedsel zou

geven. Tot de vrees dat de psalmen geheel op den Achtergrond

zullen geschoven worden, verklaart hv al te veel grond te hebben.

Is de briefschrijver dan een der mannen die meerder

ijver voor de Hervormde kerkleer aan den dag legt? Inte-

gendeel; met van den Berg keurde hy getrouwheid aan hare

belijdenis noodig maar hy waarschuwt hem ten sterkste te-

gen lift overbrengen van leergesehiilen in liederen, die Blechts
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de verheerlijking van God ten doel hebben. „Ik wil wel

dulden , schrijft hy , dat anderen onze gemeente voor eene by-

zondere sekte aanzien , maar wy moeten ons kennen als een

gedeelte der algemeene Kerk , dat zich van ongeloof en by-

geloof tracht te zuiveren en anderen daartoe zooveel mogelijk te

trekken." Verlangende naar de grootste gemeente, waar allen een

zijn en men alleen in misverstand, hoogmoed, eigenwaan, drift,

haat en nijd , den grond van de verwijdering tusschen Chris-

tenen ziet, wil hy dat. men zich in de kleinere gemeenten

eenigzins naar die groote gemeente schikke en daartoe wenscht

hy , dat de liederen even als de psalmen medewerken.

Daar men dikwijls in liederen bewoordingen aantreft die

niet schriftuurlijk en aan andere Christenen min bekend zijn

en slechts voor een tijd in den smaak vallen , wenschte hy

meer liederen en gedeelten van Gods Woord tot kerkgezangen

geschikt te zien maken , en hiertoe worden er verscheidene

plaatsen uit de Schrift ter berijming aanbevolen.

Na dit alles volgen er eenige wenken, die by de in-

voering van gezangen ter behartiging werden aangeprezen.

Zy zouden in de bestaande liturgie geene verandering mogen

brengen , kort en weinig in getal dienen te zijn , terwijl er

zoowel in de taal als in de zangwijzen voor de behoeften

van het volk moest gezorgd worden en in het algemeen op

de belangen der kleinen en zwakken met wijsheid en liefde

zou worden gelet.

Wat dunkt u? Pleit de uitgave van een stuk, waarin deze

denkbeelden worden voorgesteld, niet gunstig voor de onbe-

krompenheid van van den Berg? Aan de andere zijde is de

brief gesteld in dien toon , die bewijst dat het enkel de geest

des vredes is, die hier de taal der voorzichtigheid doet hoo-

ren. Zal ons dit wel bevreemden , als wy uit latere berichten

vernemen, dat de schrijver, die, onder den eisch van geheim-

houding van zijnen naam , de uitgave , enkel op het verzoek van
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van den Berg, toestond, niemand anders was dan dezevenen-

zeventigjarige Hmlopen? Dat later die brief gretig is aangegre-

pen om den gezangbundel aan te vallen, moet enkel toegeschreven

worden aan de partyzucht van mannen, die volstrekt zijnen

geest niet begrepen , maar die van den hooggevierden naam des

mans des te gemakkelijker zich konden bedienen , omdat deze

reeds kort daarop (23 Juny 1803) was ontslapen.

Dat 's mans denkwijze door velen gedeeld werd in het

gewest waar hy werkte, mag blijken uit de herhaalde ver-

klaring der Utrechtsche synode, dat zy den tijd niet geschikt

oordeelde voor de invoering van Euangelische liederen. Toen

er echter by haar, in Herfstmaand 1803, het bericht inkwam

,

dat alle overige synoden bereid waren om de hand aan het

werk te slaan en slechts op de toestemming van Utrecht

wachtten , wilde men zich hier niet langer verzetten. Een

drietal mannen werd benoemd om het werk te helpen bevor-

deren. Wy zullen hen straks werkzaam zien met de mannen

uit de andere gewesten des lands, die door de verschillende

kerkvergaderingen werden afgezonden.

II.

De vergaderingen.

De vier laatste dagen van de maand September van het

jaar 1803 moeten in de geschiedenis van ons kerkgezang

als hoog gedenkwaardig worden vermeld. In de consistorie-

kamer van de Utrechtsche Domkerk, had eene vereeniging

van mannen uit verschillende irewrsten des lands plaats

genomen. Toen, in den aanvang dezer maand, in dit zelfde

vertrek, de utrechtsche synode gekomen irai tol nel besluit

om zich met de overige gewetten te rereenigen tol bet ver-

zamelen en invoeren van een Euangelisch gezangboek, werden
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terstond door Gelderland en Noordholland de benoemde leden

in alle provinciën opgeroepen tot eene samenkomst in de stad

Utrecht. Dat de stad , waar men het laatste was toegetreden

tot den belangrijken arbeid, nu de eerste zou wezen, had zy

aan hare ligging in 't midden des lands te danken.

Byna twee eeuwen was het nu geleden, dat hier een

synode was vereenigd, die het wenschelijke van een Euan-

gelisch gezangboek had uitgesproken en krachtige pogingen

aangewend had om het in te voeren , die echter de ge-

wenschte vrucht niet zouden dragen. De stemmen der leden

die hier voor honderdnegentig jaren den wensch hadden

doen hooren, dat de Hervormden ook in het bezit zouden

worden gesteld van Euangelische kerkgezangen, maar die spoe-

dig daarna met een afkeurend zwijgen der gemeente en later

met een luide veroordeeling waren beandwoord, zouden dan

nu eindelijk worden verhoord. Mannen uit de onderscheiden

gewesten hadden zich hier vereenigd in éénen geest. Gerhard

Masman, predikant in de stad, waar de samenkomst gehouden

werd, mocht wel woorden van dank mengen met de beden,

waarmede hy, in aller naam, God om den zegen smeekte op het

aan te vangen werk. Allen verblijdden zich. Maar wie had er

meerder reden toe dan de grijze van den Berg, aan wien de

algemeene stem terstond het voorzitterschap opdroeg? Moes-

ten niet allen overtuigd zijn, dat het deel, hetwelk hy had

genomen aan de psalmberijming en nog meer zijne onver-

moeide werkzaamheden , waardoor hy de belangstelling in het

Euangelisch kerkgezang had gewekt en versterkt, hem op deze

eere aanspraak gaven?

Buim dertig jaren lagen er tusschen den oogenblik, waarop

hy den wensch op de lippen had genomen, en den dag die

thands was aangebroken. Maar onder hoe geheel andere om-

standigheden ! Terwijl die wensch werd ontboezemd in de zaal

te 's Gravenhage , waar de algemeene Staten in tegenwoordig-
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heid van den erfstadhouder waren verzameld , was in dit ker-

kelijk vertrek weinig wat aan dien tijd herinnerde.

Van Lynden was in 1787 en Hoog in 1781 ontslapen.

Hun amanuensis, de tachtigjarige Visser, zou nog een half

jaar slechts onder de levenden zijn. Alleen voor Pieter Leo-

nard van de Kasteele was ook hier een plaats aangewezen,

die thands echter ledig stond. Maar die plaats was nu eene

geheele andere. Als een broeder zou deze in het midden

van broeders zich neerzetten. Als ouderling der Haagsche

gemeente was hy door de Zuidhollandsche kerkvergadering

afgevaardigd. De Kerk had den lastbrief geteekend. De

voogdy , die de Staat over haar had uitgeoefend, was sedert

1795 opgehouden. De Stadhouder had het vaderland vaarwel

gezegd en het was niet meer de landsregering, die den wensch

der kerkvergaderingen moest vervullen en den predikers hunne

benoemingen, hunne lastbrieven gaf, opdat zy afhankelijk

van haar zouden handelen. Maar terwijl de Voorzitter de

plaats onvervuld zag, die by de psalmberijming door Staats-

lieden was ingenomen, zijn ook de m edebedienaars des Euange-

lies, hier verschenen, dezelfde niet met wie hy eens had gewerkt.

Ach, zijn de meesten hunner niet reeds sedert korter of langer

tijd hem vooruitgegaan, zonder te mogen zien wat hem thands

was bewaard? Van [peren was de eerste geweest. In 1778

predikant te Batavia geworden, was liv reeds in 1780 van

de aarde opgeroepen en in bel volgend jaar «ras Folmer hem

gevolgd. Schutte was, na acht jaren welverdiende rust, in

het einde van het jaar 1 7 S4 ontslapen en in het begin van

1789 had de BÜitfl twee jaren rustende rlaagsche leeraar van

Spaan te Amsterdam zijn leven geëindigd, terwijl Lemkea

dood, bv den aainan- \an L792 VOOrgei allen . in Friesland

diep was betreurd. BIn nog is de geheele Btad waar sy n'oh

bevinden, in diepen roun overhel verlies van haren tünlopen,

die voor drie maanden haar was ontrukt, Hoe boOff \an den
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Berg hem schatte, was duidelijk uit de wijze gebleken,

waarop hy zijn verschil van zienswijze had opgenomen.

De eenige dien hy ook hier nog had mogen wachten,

was Theodorus Lubbers , indien deze niet door lichaamszwakte

ware teruggehouden. Wel zou zijn vroegere medehelper, Ds.

van Binnevest, nog tot het jaar 1815 de Kerk dienen en

eerst twee jaren later ontslapen, maar deze waardige man,

die, door Overijssel voor het werk der psalmen was afge-

zonden , zag gaarne , in het gewest zijner tegenwoordige werk-

zaamheid, den schoonen arbeid opdragen aan twee mannen,

die van hunnen ijver en bekwaamheden reeds zoovele blijken

hadden gegeven. Deze zijn de predikanten Engelbertus Mat-

thias Engelberts te Hoorn, en Abraham Eutgers te Haarlem,

die wy ook in de rij zullen vinden van hen die gezangen

voor den bundel hebben geschreven.

Zuidholland had het duidelijke bewijs geleverd , hoezeer zy

de hulp van bekwame dichters tot het doen van eene goede

keus en tot het bewerken van vereischte gezangen noodig keurde.

Hadden niet de drie maunen die deze synode afvaardigde,

zich door hunne dichterlijke gaven een gunstigen naam ver-

worven? Jan Scharp en Pieter Leonard van de Kasteele be-

oefenden de Nederduitsche poëzy. Matthias Jorissen
,

(geb.

1739 te Wezel, pred. in de Avezathen, te Hasselt by Zwolle

en sedert 1782 Hoogduitsch prediker te 's Gravenhage ,) had

in 179 8 eene nieuwe Hoogduitsche berijming van de psalmen

met een verzameling van eenige liederen voor de feestdagen der

Christenen , in het licht gegeven , die de gebrekkige berijming

van Ambrosius LobwTasser verving en nog in Duitschland in

hooge achting staat.

Zeeland had wederom in een predikant uit Veere , den door

zijnen taal- en dichtkundigen arbeid gunstig aangeschreven

Hermanus Adrianus Bruining, zoowel als in Petrus Janssen,

(geb. te Loenen op de Veluwe 1749
,
predikant te Bergen op
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Zoom) de mannen gevonden, aan wie zy het best de zorg voor

het kerkgezang meende te kunnen opdragen.

Met het vertrouwen der Utrechtsche synode zagen zich ver-

eerd : Gerhard Masman (geb. te Meppel 1749) pred. eerst te

Ommeren , Sprang , Giessen-Nieuwkerk , Delfshaven , Haarlem

en sedert 1792 te Utrecht, — Johannes Anthony Lotze, (geb.

te Amsterdam in 1769) sedert 1791 pred. te Maartensdijk—
en Barend Taay, (geb. te Tiel in 1751) van 1774 pred.

te Zuidzande, Ingeu, Zoelen , Berkel, by het leger te Breda

en sedert 1796 te Rhenen.

Door Friesland waren afgevaardigd Marcus Jan Adriani,

(geb. te Oterdum 1771) sedert 1794 pred. te Aengwirden,

en Bernhardus van VYeemen te Leeuwarden, van wiens streven

om aan de eeredienst een hooger luister by te zetten, zijne

gemeente meer dan een bewijs had ontfangen.

De Groningsche kerkvergadering had benoemd den hoog-

leeraar Theodorus Lubbers en Johannes Rutgers, die, gebo-

ren te Leeuwarden in 1758, na zeventienjarige Euangeliedienst

in de gemeenten Ootmaarsum, Heusden en Kampen, sedert

1798 te Groningen het herders- en leeraarsanipt met roem

vervulde.

Dat Overijssel niet vertegenwoordigd werd, was omdat de

voorloopig benoemde Kamper predikant J. J. van Doome zijn

last had zien intrekken , zonder nog door een ander te zijn

vervangen. Ook Drenthe, waar de synode slechts om de

drie jaren werd gehouden, had QOg niemand tot het werk

gekozen.

In het vertrouwen dat deze kerkvergaderingen zoo spoedig

mogelijk hare afgevaardigden zouden benoemen, wenschten de

opgekomen leden de grondslagen te Leggen waarop straks zal

worden gebouwd.

Onder de eerste tragen behoorde dis over de onderwerpen,

die bezongen dienden te worden. Ken lijst werd opgemaakt
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en goedgekeurd, waarop deze onder zeven hoofdrubrieken wer-

den opgegeven.

Terwijl een viertal leden met het opstellen hiervan zich

bezig hield, werd het andwoord door even zoo vele leden

bewerkt op de vraag : welke geest en toon er in de liederen

moesten heersenen , en welke persoon er in spreken moest.

De regelen ten aanzien van de taal en den stijl zoowel als van

den geest, waaraan men zich houden zou, werden hier vast-

gesteld. Hoezeer de zangwijzen in hooge mate de aandacht

trokken der vergadering , bleek uit het verslag hetwelk een

drietal van de meest bevoegd geachte leden hierover had uit

te brengen en dat straks tot grondslag werd gelegd.

In deze vergadering werden de belangrijkste zaken ter

sprake gebracht. Wie de leden hier byeen ziet vergaderen

en op hunne beraadslagingen en werkzaamheden acht geeft,

zal hun gewis den lof van grooten ijver niet kunnen weigeren.

Zoo zeer als zy tegen te groote overhaasting waarschuwen,

zoo zeer zoeken zy zooveel mogelijk alles wat het werk voor-

spoedig kan doen voortgaan. Op de vraag of het niet raad-

zaam zou zijn een voorloopige proeve in het licht te geven, —
verklaarden zy, dat hierdoor te vele aanmerkingen zouden wor-

den uitgelokt, die den arbeid zeer vertragen en bemoeilijken

moesten.

De eensgezindheid , die zich in dit alles by de verschillende

medewerkers openbaarde, de zorgvuldigheid, waarmede zij elkan-

der te gemoet kwamen in het opsporen en aanwijzen van

alles, wat het belang der zake kon bevorderen
,
gaven grond

tot de hope dat het werk, hier aangevangen, niet ijdel

zou zijn.

Zoo zien wy hen met ijver samenwerken en straks met blijden

moed van elkander scheiden, om hetgeen bier was aangevan-

gen en voorgeschreven , krachtig in den winter soort te zetten.

Om een geregelden kring van werken te hebben, verdeelden

14
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zy zich in vier subcommissiën. Tot de afgevaardigden van

Gelderland en Utrecht zonden worden ingebracht de gezangen

ter opwekking en versterking van geloof, hoop en liefde en

de zoogenoerade algemeene gezangen. Die van Zuid- en

Noordholland zijn belast met het verzamelen van gezangen op

de verlossing des zondaars, hare noodzakelijkheid en gevolgen

en de lijdensgezangen. Naar Zeeland moeten de liederen by

de openbare godsdienst en op de feesten worden gezonden,

terwijl men in Friesland en Groningen zich zal beijveren om

liederen by plechtige gelegenheden tegelijk met eenige ge-

schikte lofzangen te vinden. By elke commissie werd er een

met de briefwisseling belast.

Met de besluiten der vergadering voor zich, zullen wy van

nu aan de onderscheiden leden in de plaats hunner woning

ijverig bezig vinden. Hier heeft er een de dichtbundels der

oude godsdienstige liederendichters ter hand genomen en

schrijft, met of zonder veranderingen, een of meer dichtstuk-

ken er uit over, die hem de aandacht waardig voorkomen.

Daar verdiept zich een ander in het lezen van de bestaande

Doopsgezinde en Luthersche gezangboeken, of van de groote

en kleine bundels, die in deze dagen werden uitgegeven om

in de bestaande behoefte te voorzien , en hy haast zich om

hetgeen hy geschikt vindt of maakt, onder het oog te brengen

van de mannen tot wier rubriek het behoort. Wederom zien

wy anderen gereed om liederen te renenden , die zy zelven

hebben vervaardigd of uit de band van daartoe door hen uit-

genoodigdc dichters hebben ontfangen.

Te veroordeelen was de bepaling wel niet dat, waar men

van gedrukte si ukken eene naauw keurige opgave verlangde,

men de namen verborgen moest houden van de makers der

Onuitgegevene stukken. ZOU het noemen van eenen naam

niet de onpartijdigheid, die men hier boven alles noodig

keurde, al te zeer belemmeren 'r Althands zoo meende men,
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zonder te vragen of hierdoor misschien later het zoeken van

de namen der dichters of dichteressen moeielijker zou worden.

De viermannen, aan wie de briefwisseling- was opgedragen,

hadden veel arbeids met het ingekomene te ontfangen en te

verzenden. Met het einde des jaars moesten alle liederen

,

met opgave der irelodiën , ter bestemder plaatse zijn bezorgd.

Gedurende een en een halve maand werden nu eerst de

liederen by de subcommissie , waartoe zy behoorden , ter be-

oordeeling rondgezonden. Zoo bleven er twee maanden over,

waarin al de overige leden gelegenheid hadden om den voor-

raad te leeren kennen en eenigzins te beoordeelen. Immers

de 17 de April des volgenden jaars werd bestemd tot het

houden van eene vergadering , waarin de afgevaardigden zich

zullen vereenigen om de eerstelingen van den oogst byeen te

brengen. De besturen der Kerk mogen dan aldra by hunne

vergaderingen vernemen, met welken uitslag men in het op-

gedragen wcik heeft gearbeid.

Van langer duur was de vergadering die te Utrecht in

het volgende voorjaar werd gehouden. Op den 17 den
April

zien wy daar een twaalftal verschenen. Van de Kasteele,

Engelberts, van Weemen ontbraken, en Lubbers zag zich

door zijn krankte, die hem reeds den 6
dei1

July dezes jaars

zou ten grave slepen , verhinderd, om aan de uitnoodiging

gehoor te geven. Overijssel en Drenthe hadden nog geene

benoeming gedaan. Het getal van ruim vijf weken was gewis

niet te groot voor de taak, die hier moest worden afgedaan.

Met uitzondering van den eersten en den laatsten dag dei-

week worden er dagelijks zes uren gemeenschappelijk aan de

zaak der gezangen toegewijd. Men had reeds een getal van

driehonderdnegen liederen byeen weten te brengen. Over het

getal was er wel niet te klagen. Indien men slechts evenzeer had

kunnen roemen over de waarde der toegezonden gezangen.
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Vele leden hadden zich gaarne eenigen langeren tijd zien ge-

gund om er een bepaald oordeel over te kunnen uitspreken.

Terwijl de liederen nu nog eens werden voorgelezen en over-

wogen, bleek dat het onder het koren, waarin men zich ver-

blijdde, aan kaf, helaas, niet had ontbroken. Een zesde

gedeelte werd slechts volgens het algemeen gevoelen beschouwd

aan zijne bestemming te kunnen beandwoorden.

De overige tweehonderdvijftig gezangen werden minder gun-

stig beoordeeld. Er waren onder deze, die minder geschikt

moesten geacht worden, nevens andere, die ten eenenmale

verwerpelijk schenen. De zaak was echter van dat belang,

dat men nog geen beslissende uitspraak wilde doen. Hoe

nu te doen? De wijze van handelen, tot dus ver gevolgd,

roofde te veel tijd en leverde moeielijkheden op, die men

voortaan wenschte te vermijden. Eenvoudiger en doelmatiger

scheen het, eene voorloopige schifting en beoordeeling van ge-

zangen aan eenige weinige mannen op te dragen , wier woon-

plaatsen niet ver van elkander verwijderd waren. Ieder lid

zou, meende men, tegen eene volgende algemeene vergadering

zijne veranderingen op de aangehoudene gezangen gereed

kunnen hebben, opdat er eene beslissing plaats kon grijpen.

De gezangen, over wier toelating nog twijfel bestond, zou-

den worden gesteld in handen van den Haarlemschen predi-

kant A. Eutgera en van de Kasteele. Aan hen wordt bet

herzien, en waar hun zulks mogelijk schijnt, het verbeteren

dier stukken toevertrouwd.

Ook het vonnis der verwerping, over tal van liederen uit-

gesproken, was niet onherroepelijk. Jorisaen en Scharp zouden

QOg eens xieh de moeite getroosten , ODQ naauwkeurig te on-

derzoeken , of er misschien niet het een of ander mocht

zijn, dat onder hunne bewerking QOg bruikbaar kon worden

gemaakt.

IW het overzien van den voonaad, waan au de vergadering



DE VERGADERINGEN. 213

zich meende te mogen bedienen, bleef er zeker nog vrij wat

te wenschen over. Hoe menig onderwerp, waarop men een

of meer liederen noodig had gekeurd , was tot dus ver of in

het geheel niet — of niet naar eisch bezongen. Wel bleef

men zich overtuigd houden dat het getal gezangen niet te

groot mocht zijn. Maar reeds verklaarde men dat men niet

wel zou doen, met al te angstig aan de vroeger gemaakte

bepaling, om niet meer dan 150 toe te laten, zich te hou-

den. De vraag was heden slechts, van waar te vinden wat

ontbrak. Er wordt eene nieuwe lijst opgemaakt, die meer

naauwkeurig en bepaald de onderwerpen aanwees, waarop

men kerkliederen noodig keurde.

Allen wordt het op het hart gedrukt, om nog eens alle

krachten in te spannen, tot het vermeerderen van den verza-

melden schat. Eene blijde tijding was het die hier der verga-

dering, uit Overijssel werd toegezonden. De dichter Ehynvis

Feith had zich de keus der synode in het gewest zijner wo-

ning laten welgevallen. Wel werd hy door den zwakken

toestand zijner gezondheid verhinderd om de reis naar Utrecht

te ondernemen, maar de zaak ging hem zoo zeer ter harte,

dat hy zich volkomen bereid verklaarde om haar met alle

kracht te ondersteunen. Van zulk eene medewerking mocht

men immers zich alles goeds voorstellen. Hy werd dan ook

met van den Berg en Lotze benoemd in de commissie , waar-

aan het verzamelen van nieuwe gezangen werd opgedragen.

Aan deze drie mannen moest nu alles worden toegezonden,

wat er door de verschillende leden nog zou worden verga-

derd. Even als de twee andere hier benoemde comraissiën

werden zy geroepen om hun oordeel over de stukken in

schrift te brengen en by de gezangen te voegen. Vervolgens

wordt er bepaald, dat al de zeven mannen met elkaar in

briefwisseling zullen treden, om in het najaar te 's Hage met

elkander te vergaderen. Zie daar te Utrecht nu een zevental
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uit hun midden benoemd. De vergadering, die door haar

vrees voor overhaasting en dagelijksch gebed getuigenis aflei

van hare zorg voor de belangen der Kerk, heeft hier de man-

nen verkozen, die zeker de bewijzen hebben gegeven van

voor de hun opgedragen taak berekend te zijn. Werden de

namen van van den Berg, Jorissen, Scharp, van de Kasteele,

A. Rutgers en Feith niet overal genoemd, waar er van dichters

van godsdienstige liederen melding werd gemaakt? Op de

nabyheid van woonplaatsen is er by deze benoemingen gelet.

De bezwaren , die er dikwijls oprijzen waar een groot getal

geroepen wordt om hunne verschillende beschouwingen tot

een te brengen, zijn hierdoor voorgekomen. Hierbv zou het

echter aan ieder lid volkomen vrij staan by de benoemde

commissie voorstellen te doen , en zelfs werd een meer

onmiddelijke deelneming aan den arbeid hoogst welkom

geacht. Op (\cm 2 P'"" May werd de algemeene samenkomst

geëindigd.

De eerste byeenkomsl van bel benoemde zevental bad plaats

te 's Hage van den 19 den September tot den 13 den October

1804. Zy w.-rd van den 1 5
de" May tot de helft van Juny des

volgenden jaara voortgezet. •Modi'. Feith nog steeds aan zijne

woning gebonden zijn — in de vergaderingen bleek het wel

dal hy zich ge rouw aan zijne belofte had gehouden en met

de meeste zorg den opgedragen arbeid had zoeken te ver-

richten. Dat getuigen niel slechts de scbriftehjke aanmer-

kingen op de aan hem, even als aan zijne beide medewerkers

toegezonden nieuwe liederen, maar ook de gezangen van zijne

hand, die hy aan liet oordeel der broeden onderwierp. Ken

tachtigtal van onderscheiden dichters, dal terstond ter tafel

werd gebracht, toonde, dat de opwekking om den voorraad

'i vermeerderen niel vruchteloos iraa geweest. Men zag hier

edrukte gezangen, die vroeger met waren opgemerkt of latei



DE VERGADERINGEN. 215

in het licht gegeven. Maar er werden ook andere gevonden

die van den Berg en Feith nog hadden geschreven, of die

aan hen of aan Lotze, die ijverig in het verzamelen was,

door anderen waren toevertrouwd.

De aanmerkingen , die op het werk van anderen niet slechts

,

maar ook op dat van de hier tegenwoordige broeders waren

geschreven, getuigden, dat men door geen valsche toegevend-

heid zich wilde laten verblinden. Dat niet allen terstond de

bedenkingen en veranderingen evenzeer goedkeurden, liet zich

verwachten. Maar de wijze waarop zy werden beandwoord,

en de voorstellen waartoe zy aanleiding gaven, en de geest

waarmede men eigen meening prijs gaf, bewijzen, dat by al-

len het belang der gemeenten boven alles gold. Meer dan

één stuk van een medearbeider werd afgekeurd, en meer dan

eens behoorde de bewerker zelf onder ben die tegen een lied

stemden of het onder de rubriek : „betwijfelde" wilden geplaatst

hebben. Maar ook verscheiden andere werden niet opgeno-

men, dan nadat er meer of minder veranderingen, door de

broeders gemaakt, eerst in waren opgenomen. Hieruit is het

te verklaren , dat op sommige lijsten vele gezangen onder de

namen van onderscheiden dichters zijn opgegeven. Zoo zou

men echter deze of andere namen wel boven alle gezangen

byna kunnen plaatsen , daar er weinige liederen in den bundel

zijn, waarin niet, in meerdere of mindere mate, de hand van

de leden, aan wie nu en later het verbeteren was opgedra-

gen, verandering heeft gebracht. Hoevele de omwerkingen

zijn is te bespeuren, wanneer men de gezangen, die reeds

voor dien tijd waren uitgegeven, vergelijkt met de gezangen.,

zoo als zy in onzen bundel voorkomen. Van de later uitge-

gevene van van den Berg en Feith is dit niet meer na te

gaan, daar dezen ze, ten deele althands, aan het publiek heb-

ben aangeboden, zoo als zy door de commissie of op hare

aanwijzing, door hen zelven geschikt waren gemaakt. Door
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deze handelwijze hebben zy wel openlijk de waarde der ver-

anderingen , door hunne beoordeelaars voorgesteld , erkend.

By de herziening- werden sommige der gezangen , wier

opneming aan twijfel onderhevig was geweest, aangenomen

maar zeer weinige van de verworpene hebben er genade

gevonden.

Onder deze wordt er nu en dan een gezang aangetroffen

,

dat in later tijd onder de geliefde liederen der gemeente een

plaats heeft verkregen. Was dan die twijfel, was dan dat

vonnis der verwerping onrechtvaardig geweest? Op verre na

niet. Indien wy deze gezangen in hunne oorspronkelijke ge-

daante zien, dan zullen wy meestal moeten toestemmen, dat

zy voor het doel ongeschikt waren. De bekwame beoordee-

laars deelden hunne opmerkingen , wenken en voorstellen ter

verandering mede, waarmede de dichters later winste deden.

By het vergelijken van menig gezang, dat pas uit des dich-

ters handen kwam, met hetgeen er onder de hand der beoor-

deelaars van geworden is, hebben wy redenen gevonden om

de verklaring af te leggen, dat de zorg, hieraan ten koste

gelegd, op verre na niet altijd genoeg in lateren tijd i- ge-

waardeerd. Voor een groot gedeelte zijn de stukken verloren

gegaan, waarop de beoordeelaars de redenen hadden opgegeven,

die hen tot het voorstellen van veranderingen drongen. De

gesprekken, die hierover in deze vergadering werden gevoerd

,

kunnen nimmer worden teruggegeven. Maar wat wy van het

eene zoowel aN van het andere hebben vernomen, levert ons

hel bewys op, dat deze zeven mannen, wier verdiensten alge-

meen op hoogen prijs werden gesteld, hunne zaak met ernst

hebbeu behandeld. Het is er zeer ver van verwijderd, dat

wy als onbepaalde lofredenaars van al hetgeen Zy hier hebben

verricht, /.ouden willen optreden. Maar b\ een naauwkeuriger

onderzoek /al het blijken, dat, waar menig minder gelukt ge-

zang, versregel of uitdrukking, nog steedi zorgvuldig, by iedere
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uitgave van den bundel, onder de aandacht wordt gebracht

der gemeente , zonder eenige redenen die ter ontschuldiging

kunnen dienen , — het latere geslacht onbekend blijft met

de vele lang begraven bewijzen van bekwaamheid en ernst,

waarmede, de hier vereenigde dichters veel van het hun toe-

gezondene \oor de gemeente geschikter hebben gemaakt.

De taak was echter op deze byeenkomst nog op verre na

niet ten einde gebracht. Er was nog meer te verzamelen en

te beoordeelen. Gedurende den winter zoude er nog zeer

veel dienen gewerkt te worden voor de algemeene vergadering

,

voor dat er aan de gegeven last was voldaan. Nog een half

jaar waren de zeven mannen bezig met de taak die hun was

toevertrouwd. Op den 15 den May zien wy hen byeen in de

Nieuwe of Schuttersdoelen , om den hoek van den korten Vij-

verberg te 's Gravenhage , om het aanbevolen werk tegen de

helft der volgende maand te voleindigen. Lotze, sedert de

vorige vergadering tot hoogleeraar te Franeker benoemd, was

verhinderd tegenwoordig te zijn. Yoor hem had nu Engel-

berts plaats genomen, terwijl zijn pen door Scharp werd ge-

voerd. Van de Kasteele was ook nu door de staatkundige

werkzaamheden, waartoe hy geroepen was, even als later, be-

lemmerd om aan de beraadslagingen deel te nemen. Maai-

de aanmerkingen , waarmede hy de hem toegezondene stukken

aan de vergadering deed toekomen, zoo wel als de hier in-

gediende proeven van zijn eigen talent bewezen , hoezeer hy

de oogenblikken uitkocht en dienstbaar zocht te maken aan

de bevordering van de zaak, die hem reeds van zijne jeugd

af zoo dierbaar was geweest.

Van negen tot twee uren vinden wy de opgekomen leden

onafgebroken met elkander werkzaam, terwijl zy de overige

uren van den dag, die hun overbleven, aan de behartiging

derzelfde belangen meestal hadden toegewijd,
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Alzoo doende werden deze mannen gevonden door de ove-

rige broeders, die op den 12 den Jïny verschenen, om met

hen het Euangelisch gezangboek gereed te maken , hetwelk der

Hervormde Kerk was beloofd. Aan de samenkomsten die

daartoe nu gehouden werden , namen de benoemde leden

,

op enkele uitzonderingen na, geregeld deel. De Drentsche

kerkvergadering vaardigde Gerardus Smit
,

(geb. te Bonda in

1768, pred. te Solwert, sints 1796 te Meppel) eerst op den

ll flen July af. Groningen had in de plaats van den ontsla-

pen hoogleeraar Lubbers, den beroemden Herman Muntinghe

(geb. 1752 te Termunten, sedert 17 75 pred. te Buitenpost

en later te Zeerijp, 1780 professor te Harderwijk, 1798 te

Groningen) afgezonden , en door zijne geleerdheid en oordeel

lieten zich allen gaarne voorlichten. Ook was het geen ge-

ringe stof tot vreugde, dat de zoo vereerde dichter Feith in

hun midden was verschenen. Wanneer dit laatstgenoemde

tweetal met den Voorzitter, de twee Scribaas: Scharp en Lotze,

en de beide Rutgersen en Engelbei ts werd gekozen, om de ter

tafel gebrachte gezangen te onderzoeken en te verbeteren .

mocht de Kerk zich hiervan groote voordeden beloven.

Gedurende deze Bamenkomsten werden er nog van meer

dan eene hand liederen op velschillende onderwerpen inge-

zonden. Dat de voorraad van gezangen, die in aanmerking

konden komen, toch niet toereikend was, moest bv het ge-

dane onderzoek duidelijk blijken.

Keiie andere ;ifdeeling was belast met de zorg voor taal

en. spelling. Kr waren te vele leden in deze vergadering,

die /ieh, in hunne betrekking of in geschrift, als voortreffelijke

kenners der t;ial hadden bekend gemaakt, dan dat zy dit

werk niet ernstig zouden ter harte nemen.

Het groote belang, dat de gemeente had bv geschikte

zanirwijzm ,
\\;i- reeds \an den beginne aan erkend. Wj

zien de meeste bekwame mannen uit het midden der vergade-
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ring benoemd, om geregeld met elkander alles te behandelen,

wat op dit gebied noodig is. Deze afdeeling ontfmg onder-

steuning in den hoogverdienstelijken J. H. Nieuwold, predi-

kant te Warrega, die door de Friesche synode was aangesteld

tot correspondent , ter zake der melodièn. Ten gevolge daar-

van trad de commissie, die hiervoor werkzaam was, met dezen

man, die om zijne muzykale bekwaamheden werd geroemd,

in eene briefwisseling, welke in menig opzicht belangrijk was.

Deze drie afdeelingen zagen dus tot een verschillende werk-

zaamheid zich geroepen. Ieder van deze betoonde zich ijverig

in den aangewezen kring, en maakte zich gereed om daarvan

geregeld aan allen de bewijzen te geven. Elke week toch

werden er eene of twee algemeene vergaderingen gehouden.

Dan waren alle leden vereenigd. om de verslagen van de drie

commissiën te hooren en met elkander de onderwerpen die

in aanmerking kwamen, ter sprake te brengen en gemeen-

schappelijk te behandelen.

Nadat allen dus in staat waren gesteld om over de waarde

der gezangen te oordeelen , werd hier de keuze gedaan.

Elk lied werd in stemming gebracht , waarby de afgevaar-

digden van elke synode hun gevoelen openbaarden. Aan het

einde daarvan bleek het , dat de Nederlandsche Hervormde

Kerk met een getal van honderdtweeennegentig liederen kon

worden begiftigd. Deze vergadering kon evenmin aan alle

deze gezangen dezelfde waarde toekennen als de gemeenten

het straks zouden doen. Maar zy gaf ze alle in de overtui-

ging, dat zy naar haar vermogen had gearbeid in het alge-

meen belang, en was bereid om ze te onderwerpen aan het

oordeel der gemeente en van God , wiens zegen zy dagelijks

gevraagd had op dit werk.

In dien geest waren de gesprekken die onderling werden

gevoerd. Dat er aanmerkingen konden gemaakt worden, wan-

neer het gezangboek onder de oogen van het publiek werd
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gebracht, dit was iets waarvan zy zich zeer duidelijk bewust

waren. Dat een streng oordeel niet zoude achterblijven, was

het algemeen gevoelen. Het was hun aller zorg om met de

meeste voorzichtigheid, by het aanbieden van hun arbeid, zich

bezield te toonen. Alles zou men trachten te vermijden wat

de minste aanleiding tot verwarring zou kunnen geven. Welke

vooroordeelen by sommige gemeenteleden in sterke mate

heerschten , was reeds nienigmalen gebleken , en dat de kracht

hiervan zich op eene onaangename wijze openbaren zou , was

te vreezen. Mocht de vergadering zich echter niet evenzeer

verzekerd houden van de gunstige gezindheid, waarmede een

ander gedeelte in de Kerk het geschenk zou ontfangen?

Met den aanvang van de maand September kon hier nu

het verslag worden opgemaakt, dat de afgevaardigden hadden

toe te zenden aan de negen verschillende synoden, van welke

zy hun last hadden ontfangen en waaraan zy dus verandwoor-

ding schuldig waren. De weg, dien de verzamelaars van het

psalmboek vroeger moesten inslaan , zou door hen niet worden

betreden. Geen gebouw was door de overheid hun aangewezen,

van waar zy zich hadden te begeven naar de vergaderzaal der

Staten, om daar het zegel te zien zetten op hun werk. Eenige

schreden verder dan het Mauritshuis, bevond zich het gebouw

waar men den bundel gezangen voltooide. In dit gebouw,

dat evenzeer op een vorstelijken oorsprong kon roemen , vindt

men de vertrekken, die tot de vergaderingen waren gehuurd

geworden. Uiteen der zalen van het Logement: de Schutters-

doelen, moest aan de verschillende synoden bel verslag van de

werkzaamheden, die hier op haar Laai waren verricht, gezon-

den worden, opdat deze voor de invoering zorgen konden.

[ntusschen wilde deze vergadering toch de onafhankelijk-

heid dei kerk niet in dien zin verstaan, dat zv de Hooge

Regering geheel en al vreemd zou hebben gelaten van haren

arbeid.
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Waren by het begin der algemeene vergadering (18 Juny

1805) niet de leden begonnen met gehoor te vragen by den

Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck? Hadden zy

niet het genoegen gesmaakt, dat deze dat blijk van huideen

vertrouwen op prijs toonde te stellen en zijne belangstelling-

in de eeredienst der Hervormde Kerk by de nieuwe pogingen

tot verbetering, wilde openbaren? Had de echt Nederland-

sche Christenstaatsman niet hun den wensch te kennen ge-

geven, dat ook by het kerkelijk gezang aan de behoefte des

vaderlands zou worden gedacht? Van den afloop der werkzaam-

heden zou hem dan ook op plechtige wijze kennis worden ge-

geven. Op den 4 den September zag men in zeven koetsen,

de predikanten die nog aanwezig waren, zich naar het paleis

in het Noordeinde, het hotel van den Raadpensionaris, be-

geven. Feith , Lotze en ' Bruining waren reeds vertrokken.

De oud-ouderling van de Kasteele voegde zich straks by zijne

veertien medearbeiders. Ook hier was A. van den Berg we-

derom de man die het woord tot den vereerden staatsman

richtte.

Kennis gevende van het volbrachte werk, beval hy het aan

den machtigen invloed der Hooge Regering aan. Het was

,

volgens zijne verklaring
,
geenszins het doel om in dit gedeelte

der openbare godsdienst eenigen dwang in het werk te stellen.

Niets werd er verlangd dan, in tijd van nood, bescherming

van de invoering tegen overlast en geweld. Ook in dit op-

zicht gehandhaafd te worden by het onbelemmerd genot van

de openbare godsdienstoefening — ziedaar wat men vroeg.

Deze taal werd met de meeste minzaamheid beandwoord.

Ofschoon de staatsman op de verlichting zijns volks bouwende,

geen verwarringen te gemoet ziet , belooft hy gaarne, wanneer

zy mochten volgen, hiertegen met alle kracht zijne middelen

aan te zullen wenden en met zijn gezag tusschen beide te

treden.
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Eindelijk verlangde ook de vergadering aan de gemeente

in het kort rekenschap te geven van de beginselen, waardoor

zy zich had laten besturen. Een bericht, dat voor de ge-

zangen geplaatst moest worden, werd daartoe opgesteld. Met

woorden van inlichting, aanbeveling en opwekking tot een

rechte beschouwing en een nuttig gebruik des bundels werd

de vrucht van twee jaren arbeids aan de gemeente aaugeboden.

Zoo brak de zesde dag van Herfstmaand aan. Na twee-

enveertig zittingen kon , na het onderteekenen van verslagen

en berichten, de Voorzitter de werkzaamheden der vergadering

geëindigd verklaren. Die dag was voor allen een dag van

blijdschap. Maar voor wien meer dan voor hem? Den grij-

zen dienaar des Heeren was het gegund geworden het

werk te voleindigen dat door hem was aangevangen. Terwijl

zijn vriend, de Groningsche hoogleeraar Lubbers reeds sedert

meer dan een jaar was afgeroepen van het werk , naar het-

welk ook hy zoo vurig had verlangd , was de drieenzeven-

tigjarige van den Berg staande gebleven tot op dezen dag.

Het schoone beeld, dat hem sedert eene reeks van jaren voor

den geest had gezweefd , had hy dan nu in het leven zien

treden. Niet te vergeefs was al zijn streven en werken ge-

weest en met de begeerde kroon zag hy de opoffering der

laatste levensjaren rijk vergolden. Zijne medewerkers konden

hier dan ook hem roemen als den man , zonder wiens onver-

moeiden ijver de Kerk ongetwijfeld nog vooreerst wel niet

in het bezit van Euangeiische gezangen zich zou hebben mogen

verheugen. Mei de meeste oprechtheid zouden allen nog zich

later den broederlijken zin en den gullen toon herinneren, die

hier onder zijne leiding hadden geheenoht. Zijne vrienden

merkten het dat de gevolgen van die rustelooze inspanning,

die hy zich dag aan dag getroostte , zich Btraks zouden moeten

openbaren, maar hun vrees dat \\\ een taak op zieh had

genomen, iraartegen de krachten van het vroeger zoo sterke
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lichaam niet bestand waren, kon den man niet een enkelen

oogenblik doen vertragen. Thands aan het doel zijner wen-

schen genaderd, was geheel zijn harte in vurigen dank ont-

gloeid en luide erkende hy Gods uitnemende weldadigheid.

Had hy niet alle redenen om te verklaren : „In een tijd waarin

de geheele wereld in onrust was en waarin in 't bijzonder

ons arm vaderland deerlijk geschokt en van een gereten was

door verschil van begrippen over velerlei zaken, is deze zaak

in onze Kerk behandeld , zonder dat daarover wezenlijke ge-

schillen hebben plaats gehad." 6)

Al de deelgenooten van zijnen arbeid merkten met hem

het verschijnsel op en vereenigden zich in de lofzegging

waarmede hy den Vader in Christus prees, aan wiens ver-

heerlijking al de gezangen zijn toegewijd.

III.

Be geest des gezangboeks.

Het behoeft ons niet veel moeite te kosten om den geest

te leeren kennen, die de mannen bezielde, aan wie de taak

was toevertrouwd om den Hervormden een bundel gezangen

aan te bieden. Velen hunner hadden hunne beginselen be-

kend gemaakt. En wy behoeven slechts de gesprekken te

beluisteren, die te Utrecht by de allereerste vergaderingen

werden gevoerd, om overtuigd te worden dat er by allen

eene groote overeenstemming heerschte. Allen waren door-

drongen van de overtuiging dat de gezangen die men zocht

,

in waarheid den naam : Euangelisch zouden moeten dragen.

Hoor hoe algemeen de goedkeuring is, waarmede de geheele

vergadering zich vereenigt in de verklaring:

„De geest moet waarlijk Euangelisch zijn. Jezus Christus

moet de hoofdinhoud zijn. Het levend geloof en de ware
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dankbaarheid moeten er duidelijk in spreken." Men gevoelde

behoefte aan gezangen, die in overeenstemming waren met

de prediking des Euangelies. Hoe groot men die behoefte

zich voorstelde, moge blijken uit de lijst van onderwerpen

waarop men liederen wenschte te ontfangen.

In de eerste plaats verlangde men gehangen, die voor en

na de openbare godsdienstoefeningen konden worden aange-

heven. Het ontbrak gewis niet aan psalmen tot lof van de

gemeenschappelijke verheerlijking van Jehova , die door de

christelijke gemeente met vrucht plachten gebruikt te worden.

Hiermede wil men zich nu niet langer tevreden stellen. Strekt

het niet ten bewijze hoezeer de vergadering doordrongen was

van de overtuiging dat eene christelijke gemeente die in hare

byeenkomsten het Euangelie hoort verkondigen, nog eene ge-

heel andere taal verlangt uit te spreken dan Israël kende r

Minder zal het ons verwonderen dat zy gezangen, ver-

langde op de christelijke feesten en by de lijdensprediking.

Had by deze gelegenheden niet het eerst en het meest de ge-

meente het gevoeld , hoe weiuig de psalmbundel des Ouden

Verbonds geschikt was om de vereischte stemming by de ge-

meente te wekken en te versterken? De Utrechtsche synode

van 1712 had inzonderheid op dezen grond een gezangboek

gevraagd, waarin de belangrijke byzonderheden uit het leven

van den Zaligmaker werden geprezen. En hadden niet van

Alphen, van den Berg, Feith en anderen op krachtige wijze

het onvoldoende der psalmen aangetoond , en de armoede eener

gemeente betreurd, die by hare hooge feesten haren versehe-

nni lieer niet uioelit roemen dan mei uitdrukkingen van hen,

die nog slechts met verlangen Zijne kotn-t hadden te gemoet

gezien? Willen wy den geest nader kennen, waarvan de ver-

gadering WBS bezield, dan merken w\ op hoe men zijn af-

keer van koele en afgetrokkene bespiegelingen en verhalen

uitsprak en tegen het gebruik van sentinienteele uitdrukkingen
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zich verklaarde. In de lijdensgezangen duldde men geen on-

doordacht eigenlijk beklagen van den Heiland wiens lijden

ons heil is. In plaats van op ieder deel van 's Heeren lijden

,

vroeg men liederen, die op eenige byzonderheden sloten, zoo-

dat Jezus grootheid in het lijden , de zwaarte er van vooral

naar de ziel , zijne onderwerping en onschuld , zijn sterven

afzonderlijke liederen werden waardig gekeurd. „Jezus als

verzoenende Verlosser" en „Het is volbracht" waren voorts

nog onderwerpen die men verlangde bezongen te zien.

In het leven der christelijke gemeente breken gedurig

oogenblikken aan, die boven andere op eene plechtige wijze

dienen gevierd te worden. Er zijn kinderen, die op geliefde

armen in het heiligdom worden gedragen om het teeken des

H. Doops te ontfangen, dat hun deel belooft aan al de schat-

ten die de Geest des Heeren in de gemeente heeft willen be-

reiden. In latere dagen zien wy deze opgaan met de ge-

meente om als hare leden te worden aangenomen en straks

deel te nemen aan den maaltijd des Nieuwen Verbonds. Hoe

menigmalen was er opgemerkt dat de deelneming der gemeente

aan deze plechtigheden veel te wenschen overliet , zoolang zy

gebonden was aan liederen, die geschreven waren door Israë-

litische dichters, aan wie de geest en de zegen des Nieuwen

Terbonds ten eenemale vreemd waren. De zichtbare Euangelie-

prediking in Doop en Avondmaal kon wel geene gezangen

missen, waarvan Jezus Christus de hoofdinhoud was. Doop-

en Avondmaalsliederen werden er dan ook niet slechts ge-

vraagd. Ook voor de aanneming van leden der gemeente,

by de belijdenispreek, by de voorbereiding en nabetrachting

zoowel als by de viering des Avondmaals werden er liederen

gezocht. En meent iemand dat er aan liederen voor den

oudejaarsavond in dien tijd nog niet werd gedacht? Hy be-

driegt zich, daar er niet minder voor het slot dan voor het

begin des jaars gezangen noodig werden gekeurd. Voor boet-,

15
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bede- en dankdagen zouden er gemakkelijker dan voor andere

gelegenheden gepaste psalmen kunnen worden gevonden. Maai-

de mannen, hier vergaderd, eischten ook hier een anderen

toon dan dien Israël deed hooren, en wenschteu ook de liederen

der Christenen in overeenstemming te doen zijn met den geest

des Nieuwen Yerbonds, waarin zy deze dagen gevierd wilden

zien. Indien er in lateren tijd aanhoudend geklaagd is over

het gemis van gezangen by de bevestiging, by de intrede en

by het afscheid van een Euangeliedienaar, men heeft daartoe

recht. Reeht heeft men echter niet, wanneer men de verza-

melaars van het gezangboek beschuldigt als hadden zy op die

behoefte geen acht gegeven. Zy hebben ook voor deze ge-

legenheid gezangen gevraagd en straks het beklaagd dat zy

werden teleurgesteld.

Lofgezangen — waar zouden er schoonere te vinden zijn

dan in den psalmbundel? Wie zou naast deze meesterstukken

van godsdienstige poézy er andere durven plaatsen, indien

men niet had gevoeld dat de Christen gekomen is tot de

aanschouwing van het heil, waarnaar de Koningen en Profeten

van den ouden dag met vurig verlangen hadden uitgezien?

Zonder ophouden gewezen op de zegeningen, die in de liefde

Gods, in de genade des Zoons en de gemeenschap des Gees-

tes zijn opgesloten, zou de schare van Christenen zich gedron-

gen gevoelen tot bet aanheffen van nieuwe lofgezangen , waarin

aan Vader, Zoon en II. Geest de hulde werd toegebracht.

Gezangen op de verlossing der zondaars, hare noodzakelijk-

heid en gevolgen werden in de vijfde plaats opgegeven. By

de behandeling van dit onderwerp bestreed van den Berg het

gevoelen van Klopstock, dat de klachte Over "ii/.e ellende niet

zoo dikwijls den inhoud van on/.e liederen moet uitmaken,

als wel dankzegging. Volgens hem moet de belijdenis van

berouw en unari over onbekwaamheid en gebrek tol en in de

Euangelisehe dienst van God Ben goed deel uitmaken van 't
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geen wy aan God in onze gebeden voordragen. Uit een

levendig gevoel van schuld en zwakheid opgezonden, kunnen

de dank voor genadige verbetering, de bedezangen om be-

waring en bystand tegen de zonde alleen het rechte vuur en

leven hebben. Intusschen werd er opgemerkt, dat de klaag-

zangen niet in die mate en nooit in dien toon moesten

worden gesteld, dat door het klagen over zonde en ellende

aan de blijde boodschap der genade geen recht werd gedaan

en de dank aan God en het christelijk leven werd vergeten.

De groote inhoud des Euangelies moest ook hier niet worden

gemist en de zondaar moest ook hier zich den rijkdom in

Christus zoo zien voorgesteld, dat het geloof in Hem daar-

door zou worden gewekt en verlevendigd. Gezangen op 's

menschen ellende, de verlossing des zondaars, verzoening met

God, vernieuwing des harten, vergeving der zonden, de toe-

komst van Jezus Christus, de opstanding des vleesches, het

eeuwige leven werden er onder deze rubriek begeerd.

By deze opgaven kon het niet worden vergeten, dat de

zaligheid, hier geschetst, enkel het deel kan worden van hen,

die Christus door een oprecht geloof worden ingelijfd en alle

zijne weldaden aannemen. Was dat geloof, „dat zeker ver-

trouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Euangelie in

mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook iny ver-

geving der zonden , eeuwige gerechtigheid en zaligheid van

God geschonken zij," was dat geloof niet in den tijd der

Hervorming de grond geweest van de schoonste en de krach-

tigste gezangen? Hoe moest men niet vurig verlangen naar

geloofsliederen, waarin dat geloof sterking zou erlangen?

Maar het is er dan ook verre van verwijderd , dat om den

hoogen prijs, op het geloof gesteld, niet genoeg aan het

christelijk leven zou zijn gedacht. De leden dezer vergadering-

verwierpen de beschuldiging, dat het geloof ten koste van

de christelijke werkzaamheid iu de Hervormde Kerk werd
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verheven. Zy beschouwden het als eene onmogelijkheid, dat al

wie Christus door het geloof is ingeplant, niet zou voort-

brengen vruchten der dankbaarheid. Hun kon niet onbekend

zijn dat by zeer velen, vooral in Duitschland, in die dagen,

het Christendom tot een bloote zedeleer beperkt was gewor-

den. Droegen de nieuwe gezangbundels, daar verschenen,

hiervan niet de duidelijke bewijzen'? Daar zag men een me-

nigte van zoogenaamde kerkgezangen , waarin de waarde en

het loon van elke der verschillende plichten in maat en rijm

werd gepredikt, en waarby nu en dan op het voorbeeld van

Christus als den grooten zedeleeraar werd gewezen, maar van

de kracht van den gekruisten en verheerlijkten Heiland in

zijne geloovigen geen sprake was. Van het navolgen van

zulke voorbeelden betoonde men zich hier zeer afkeerig en

liever dan dat getroostte men zich het verwijt, niet zonder

grond te gemoet gezien, „dat er niet genoegzaam gezorgd

was voor een toereikend getal van gezangen, die tot de oefe-

ning van byzondere deugden en ter betrachting van byzondere

plichten opwekken, alsof men in de Hervormde gemeente

niet genoeg op gezette plichtsbetrachting aandrong." Terwijl

men in andere gezangboeken van andere kerkgenootschappen

in en buiten ons vaderland eene reeks van \ er/en op byzon-

dere plichten vond, wilde men gezangen ter opwekking en

versterking ?au geloof, liefde en hope, waarby het christelijk

Leven in zijne vruchten werd voorgesteld. Later vereenigde

men daarom de/.e gezangen onder liet opschrift: „liet dank-

baar leven van den Christen."

Naar het gevoelen, door den Voorzitter verdedigd en al-

gemeen gedeeld, behoorden in het Euangelisch gezangboek

geene liederen over eigenlijk gezegde onderwerpen uit de

natuurlijke Lro.Uda QSl of de natuurlijke /edeleer geplaatst te

worden. II v acht het tegen den aart der christelijke gods-

dienti en godsvereering in te loopenj daar de gemeente komt
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in derv naam van Christus , van Hem de vrijmoedigheid en

den toegang tot God ontleent, en al wat zy te bidden heeft,

in Hem moet bidden om zekere verhooring te vinden. Vraagt

men of de waarheden nit de natuurlijke godsdienst niet ge-

bruikt mogen worden? Hy zegt het tegendeel. Het naauw

verband, dat er tusschen de natuurlijke en geopenbaarde gods-

dienst bestaat, maakt ze onontbeerbaar. Maar deze waarheden

zouden zoo geplaatst moeten worden , dat de Euaugelische

leer van genade en verzoening er door verhoogd wordt en

des te beter uitkomt. In dien geest werden er dan ook op

de verschillende jaargetijden gezangen gevraagd. Maar zoo

mochten ook de voorrechten , die men als Hervormden en als

Nederlanders genoot, de voorspoed zoowel als de tegenspoe-

den, Kerk en Staat toegezonden , in het gezangboek niet worden

voorbygezien. De hervorming der Kerk , de oorlog en vrede

,

volksrampen en volkszegen moesten door de gemeente bezon-

gen worden met klanken , die de Geest van het Nieuwe Ver-

bond leeren zou uit te spreken.

Zoo werden er Euaugelische gezangen gezocht. De verza-

melaars toonden daardoor zich te onderscheiden van hen, die

voor de gemeente enkel Bijbelsche gezangen geoorloofd acht-

ten en slechts eene angstvallige berijming van teksten uit het

Oude en Nieuwe Testament hadden toegestaan. Hierby werd

dan ook verklaard, dat uit de gezangen alle Israëlitische en

allegorische denkbeelden geweerd en alle verhalen en over-

dreven spreekwijzen vermeden dienden te worden. Jezus

Christus moest de hoofdinhoud zijn der gezangen. Zijn

beeld in een helder licht, door geen schaduwen eenigzins

verdonkerd , der gemeente voor oogen te plaatsen , was het

doel dat zich de verzamelaars hadden voorgesteld. Van daar

dat zy geen ruimer gebruik maakten van de dichtbundels van

vroegere eeuw en in den arbeid van hooggeschatte mannen

als Voet en Schutte weinig of niets aantroffen , hetwelk zv
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dienstig keurden. Ja , het was eene teleurstelling voor de

vergadering, waaraan de Voorzitter de gezangen van van

Alphen zoo zeer had aangeprezen, toen men by een naauw-

keurig onderzoek bevond, dat deza beroemde dichter zich in

vele zijne liederen niet had vrijgehouden van die Israëlitische

of allegorische denkbeelden en uitdrukkingen, welke men wilde

vermijden.

Zouden de mannen, die alzoo zich beijverden om Ëuan-

gelische gezangen byecn te brengen , eene mindere liefde heb-

ben getoond voor de Hervormde Kerk, dan hare leden moch-

ten eischen? Zouden zv uit het oog hebben verloren dat de

liederen moesten gezongen worden door de Hervormde ge-

meenten des lands? ^Vas in de belijdenis der Kerk, waarvoor

men arbeidde, weinig of geen belangstelling betoond? De

bewijzen zijn er, dat invloedrijke leden der vergadering aan

die belijdenis sterk waren gehecht, en juist met de zucht om

haar aan te bevelen, tot hun arbeid zijn overgegaan. Bleek

dit niet reeds in de plaats, die zy aan de gezangen wilden

toegekend hebben? By al hunne uitspraken over de behoefte

aan liederen voor de christelijke godsdienstoefeningen, beij-

veren zv zich, om in hun diepen eerbied voor den psalm-

bundel, hem den hoogsten rang toe te kennen, gelijk de

Hervormde Kink dit steeds had gedaan. Hoe luide hadden

.i-i de lofspraken op de psalmen geklonken by de Hervorm-

den
, van den oogenblik af, waarop de Souterliedekens hun

werden aangeboden. Met welk eene angstige naauwgesetheid

had men gewaakt tegen alles, wat slechts schijnen kon die

goddelijke liederen van hunnen roem te bcrooven. Was liet

wel wonder, dal er ook nn hier en daar de teekenen werden

waargenomen van vreeze dat de liederen, die men zocht, met

de psalmen gelijk gesteld, ja straks boven de/e verheven sou-

den worden? De mannen
,

hier tegenwoordig, waren te zeel'

doordrongen van den eerbied, door de oude Hervormde Kerk
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den psalmbundel toegedragen, dan dat zy op die stemmen in

het geheel geen acht zouden gegeven hebben. Yan den Berg

had den brief van Hiulopen uitgegeven, waarin ook dit be-

zwaar wordt voorgesteld , en in zijn andwoord hierop had hy

getoond, hoezeer de liefde der vaderen voor het psahnboek

hem in zijne kindschheid was ingeprent en in zijne grijsheid

nog levendig was. Van daar dat hy kerkgezangen wenschte,

die aan zouden vullen hetgeen er aan de psalmen ontbrak.

By de eerste samenkomst, waar de voorbereidende werk-

zaamheden werden verricht, werd dan ook aanvankelijk besloten,

dat het getal der nieuwe liederen dat der psalmen evenaren,

niet overtreffen zou. Maar het sterkste kwam deze geest uit,

toen de vraag ter sprake werd gebracht, of men niet sommige

psalmen zou wijzigen in een christelijken geest. Onbekend

was het hier toch niet * gebleven , dat elders dit denkbeeld

met een gelukkigen uitslag was verwezenlijkt. In het jaar

1775 hadden de Hervormden in de stad en hei landschap

Bern hunne gebrekkige psalmberijming van Lobwasser door

eene nieuwe psalmberijming zien vervangen. De hoogleeraar

Johan Stapfer had opgemerkt, dat van de oude Israëlitische

liederen een veel beter gebruik by de openbare godsdienst-

oefeningen kon worden gemaakt, indien men niet meer al te

angstig aan de letter zich bond. Onbeloond zou hy al de

moeite achten, die er besteed moest worden aan het over-

brengen van geheele psalmen of een gedeelte er van, waarin

een geest zich openbaarde, met het Euangelie in strijd. Daar-

om bracht hy hier verkortingen, daar veranderingen , en legde

ter zijde alles, wat alleen op de lotgevallen van het Joodsche

volk, of van de dichters betrekking had. Van de psalmen

die hy dus aanbood, behoefden er nu geene te blijven rus-

ten. Onder opschriften , die den godsdienstigen en christe-

lijken inhoud der psalmen te kennen geven, waren hier de

liedereu geschonken, waarin de belijder des Euangelies vol-
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komen kon instemmen, terwijl alles wat niet den geest hier-

van minder overeenkomstig was, zorgvuldig was verwijderd. 7)

Reeds van Iperen had in zijne geschiedenis der psalmberijming

eene beschrijving van Stapfera werk gegeven, en menigeen

lachte het denkbeeld toe van op zulk eene wijze het psalm-

boek nog meer aan de behoefte der christelijke gemeente te

doen beand woorden. Intusschen had Jorissen het opnemen

der psalmen, die voor eene christelijke gemeente niet dienen

kunnen, reeds in de voorrede van zijne berijming verdedigd

met op te merken, dat zy voor byzonder gebruik kunnen

dienen
,

gelijk er in de meeste gezangboeken liederen zijn
,

die niet bruikbaar zijn in de gemeente, en slechts voor by-

zondere stichting kunnen worden aangewend. Menig psalm
,

die vroeger nooit gewichtig scheen, werd het voor hem en

vele anderen in latere levenstijden onder andere omstandig-

heden, en moeilijk viel het voor een bijbelvriend en nien-

Bchenkenner, volgeus hem, om juist aan te wijzen, wat al of

niet tot leering strekken kon. 8)

Onder de bedenkingen die men vervolgens tegen een der-

gelijke bewerking inbracht, behoorde ook deze dat hierdoor

na verloop van tijd de psalmberijming op den achtergrond

zou '..orden gesteld. Intusschen had de ondervinding juist

elders geheel andere dingen geleerd. Het waren immers de

.Midi' psalmen van Lobwasser, die geheel op den achtergrond

geraakten, toen er in Bern nieuwe Euangelische liederen wer-

den uitgegeven, waardoor het leven tier hope en de kracht

des geloofs veel meer voedsel ontfing dan door die psalmen >

die in hun gebrekkige taal den geest der oude bedeeling

ademden. Juist om te zorgen dat de psalmen niet geheel

verdrongen werden, was eene omwerking door Stapler ge-

Bchonken. Deze zeer belangrijke opmerking werd echter niet

geoordeeld liet gewicht der gemaakte bedenkingen te ont-

zenuwen.
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Gelijk de oude Hervormde Kerk van den beginne af de

berijming had gewild van al de 150 psalmen, waarin zonder

eenige verminking, btvoeging eit weglating de zin van het

oorspronkelijke zoo getrouw mogelijk werd weergegeven, zoo

wenschte men thands den schijn te vermijden alsof hieraan

iets te kort zou worden gedaan. Eene proeve om een en-

kelen psalm (21) geheel en al tot een christelijk lied op Jezus

verhooging te maken , werd op dien grond dan ook terzijde

gelegd. De commissie achtte zich door de synoden benoemd

om eenige christelijke liederen te voegen by de psalmen,

maar begreep dat deze laatste , zoo als ze tot hiertoe gewxest

zijn, in de Hervormde Kerken in gebruik zouden blijven en

dat de afgevaardigden hier niets mede te doen hadden. Aan

dezen last getrouw, wierp een Feith dan ook de meening, die

men uit sommige zijner uitdrukkingen had opgemaakt , alsof

hy een gedeelte der psalmen in onbruik wilde brengen, zeer

verre van zich. Het psalmboek bleef steeds , volgens hetgeen

er door mannen als Jorissen , van den Berg, Feith geschre-

ven werd, de plaats der eere behouden. De gezangen zouden

by de openbare godsdienst gebruikt worden, maar-— nevens

het boek der psalmen. By het aanbieden van het gezangboek

verklaarden de afgevaardigden , dat de psalmen dit boven alle

andere dichtstukken vooruit hebben , dat zy van goddelijke her-

komst zijn en zy gaven hiermede hunne overeenstemming te

kennen met de voorgangers , die de voortreffelijkheid der psal-

men boven alle andere liederen op dezen grond zoo sterk

hadden uitgesproken. Het was datzelfde beginsel hetwelk de

synoden straks besluiten deed, dat by elke godsdienstoefenin-

gen er ten minste eenmaal uit de psalmen gezongen zou moe-

ten worden. 9)

Zoo bleek het dan dat met het aannemen van gezangen er

nog een onderscheid tusschen de Luthersche en Hervormde

Kerken was blijven bestaan. De Duitsche Hervormer had zijne
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ingenomenheid met den psnlmbundel luide uitgesproken. Een

zevental psalmen was door Luther bewerkt — maar op eene ge-

heel vrije wijze. Bezield van den geest des Nieuwen Yerbonds,

kon hy zich niet tot eene al te getrouwe navolging der oude

Oostersche zangen voor Christenen bepalen. Onder zijne bewer-

king werd de Israëlitische psalm tot een Euangelisch gezang.

Van zijn standpunt kon er dns niet aan gedacht worden om aan

de psalmen des Ouden Yerbonds eenen hoogeren rang aan

te wijzen dan aan de liederen, die de Geest des Heeren in

latere dagen aan de Christenen gaf uit te spreken. Navol-

gingen van psalmen, waarop de christelijke zanger den stom-

pel des hoogeren Geestes, die hem bezielde, gedrukt had,

verschenen alzoo in de Hoogduitsche liederenbundels onder

de geestelijke gezangen — naast andere van lat eren oorsprong.

Dat beginsel, door de Lutherschen in ons vaderland niet

gehuldigd in hunne vroegere zangbundels, is straks door de

Euangelisch- en Hersteld Lnthersche synoden in 1826 en

1858 gevolgd by de uitgave van hunne bundels : Christelijke

gezangen. De opgave op den titel dat de aangeboden Euan-

gelische gezangen „nevens de psalmen" gezongen zonden wor-

den, bewijst dat het Hervormde standpunt trouw was bewaard.

Waren er echter geene meerdere bewijzen van het streven

der verzamelaars om hunne verkleefdheid aan de Hervormde

Knk in de gezangen te openbaren? Gewis, \Yv behoeven

slechts van den Berg te hooren verklaren: „Sprekende van

liederen die in onze Hervormde gemeenten zouden gezongen

worden, spreekt het van zelf dat zv in den stijl en volgens

de Leerbevattingen van onze gemeenten, in onze geloofsbelij-

denissen uitgedrukt, moeten wezen ingericht. Wy onderschei-

den ons hierin van vele andere Christenen en dit onderscheid

heelt niet 100 zeer plaats in opzieht van waarheden, die

bloote voorwerpen voor onze beschouwing zijn, maar vooral

van de zoodanige, die naar OW oordeel een reeht.Mreek-eheu
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invloed op den troost van ons hart hebben en op de ver-

betering van onzen wandel, en daarom moesten zy in alle de

betuigingen, klachten, en verzoeken, die wy aan God in onze

liederen voordragen, invloeien. Het spreekt derhalve van zelf

dat wy zeer vele liederen, die in zich zelve beschouwd, uit-

nemend schoon wezen kunnen, maar die deze hoedanigheid

missen, in onze godsdienstige samenkomsten niet kunnen ge-

bruiken." Deze taal was zoo sterk dat zelfs Hinlopen by het

lezen er van zich gedrongen voelde tot de opmerking, dat

men zich toch moest wachten voor het behandelen van ge-

schillen omtrent de leer, die hy wanvoegelijk achtte in het

bidden en in het verheerlijken van God.

Het was in de eerste samenkomsten te Utrecht dat men

zich tot regel stelde: „De begrippen over gewichtige stukken

die het Hervormde kerkgenootschap van andere onderscheiden,

moeten zich in de gezangen openbaren, en het is zeer nuttig

dat men zich van woorden bediene, die in de formulieren

van eenigheid en vooral in den Heidelbergschen Catechismus

gevonden worden."

Zou het wel moeite kosten om in sommige liederen de

taal van de oude Schriften der Kerk te herkennen? Wy wijzen

hier inzonderheid op hetgeen door Feith is verricht. Zoo hoog

was zijne ingenomenheid met den geest die in een tweetal ge-

beden uit de aloude formulieren van eeredienst by de Her-

vormde kerk doorstraalde, dat hy zich opgewekt gevoelde om ze

in de taal der poëzy over te brengen. Van de door Calvijn te

Genève ingevoerde en in onze Waalsche kerken by den aanvang

der godsdienstoefeningen steeds uitgesprokeue plechtige belijde-

nis van zonden, leverde hij eene getrouwebewerking in. (35)

De Nederlandsche Hervormde Kerk had onder de christelijke

gebeden voor hare eerdienst, het gebed voor de predikatie in

de week hieraan ontleend. Feith heeft het uit de vergetelheid

waarin het verzonken was, op nieuw tot het leven geroepen.
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En hebben de vereerders van de gedenkstukken der oude Kerk

geene redenen om denzelfden dichter dank te zeggen voor

het gezang na den doop, waarin hy het gebed na de bedie-

ning des Doops, uit het formulier, dat in vroeger tijden steeds

werd uitgesproken, in een lied voor de gemeente herschiep!

Behoeven wy hier voorts wel opzettelijk te wijzen op uit-

drukkingen in onderscheidene gezangen, die meer aan het

kerkelijk stelsel dan aan het Euangelie zijn ontleend? De

dichter Feith , wiens rechtzinnigheid het meest is betwijfeld,

gaf in zijne gezangen meer dan een beuijs, dat hy ten aan-

zien van de leer der erfzonde en onmacht, (3 5), der vol-

doening (130), der opstanding dea vleesches (14 1) geene

andere gevoelens huldigde dan die zijne Kerk beleed.

Is er evenwel van eene andere zyde geklaagd, dat niet ge-

noeg is voldaan aan de eischen van hen , die de Hervormde

Leerbegrippen in elk lied duidelijk wilden hebben uitg

ken? Ken man, wiens woorden door de ijveraars voor de

rechtzinnigheid gedurig werden aangevoerd om den Euangeli-

schen gezangbundel te bestrijden, de vrome Hinlopen had

geleerd, dat geschillen omtrent de leer der Hervormde Kerk

en byzondere wijzen om haar te verdedigen, niet mochten

insluipen. Maar werd deze wijze regel in de vergadering

gevolgd , een van den Berg kon nog met stervende vingeren

schrijven in de leerrede, waarmede hy de gezangen in zijne

gemeente wilde invoeren, dat hy „plechtig voor het aangezicht

van God en de gemeente wenschte te verklaren, dat by met

alle naauwkeurigheid had helpen toezien, dal er Diets in ge-

vonden werd, in het allerminst afwijkende van de formulieren

\an eenigheid." ËD hadden de verzamelaars van den bundel

den geest «Ier Hervormde Kerk hierin minder begrepen, ja

minder de beginselen der Dordsche kerki irgadering gehul-

digd, dan Bommigen die hiervoor zeiden te moeten waken?

Men oordeele!
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In het January-nommer van de Boekzaal van 1805 had

een vriendenkring te Amsterdam zijne vrees te kennen ge-

geven, dat het aanstaand gezangboek niet vrij zou blijven

van leeringen, die niet met die der Hervormde Kerk over-

eenkwamen. In hun ijver loofden zy een eerprijs uit van

25 gouden ducaten voor dichters, die eenige door hen opge-

geven gedeelten van het Nieuwe Testament tot liederen zouden

vormen. Deze onderwerpen zouden , zoo schreven zy in hun

programma, „zoo dichtmatig mogelijk moeten uitgebreid wor-

den , dat ze met den tekst op den kant geplaatst , zakelijk

overeenstemden , zonder in het wezenlijke daarvan af te wijken,

veel minder iets in zich te behelzen dat eenigzins strijdig is

met de formulieren van eenigheid by de Hervormde Kerk."

Deze vriendenkring verklaarde in Augustus van dat jaar , dat

geene der stukken, by hein ingekomen, aan de vereischten

voldeed. De betoonde zorg was dus niet bekroond geworden.

Maar het zal den mannen, aan wie de Hervormde Kerk

de zorg voor een gezangbundel had opgedragen, wel niet tot

oneer strekken, dat zy zich niet lieten voorlichten door den

Amsterdamschen vriendenkring, die „veel minder" dan eene

afwijking van het Euangeliewoord , eenige afwijking van de

formulieren van eenigheid dulden wilde. Was zulk eene ver-

heffing van kerkleer boven Euangelieleer, niet evenzeer met

den geest des Euangelies , als met dien der Hervormde Kerk

in tegenspraak?

Zorgvuldig wakende tegen gezangen en uitdrukkingen, die

met de leer der Kerk in strijd waren, waren echter de man-

nen die hier vergaderd waren, niet bekrompen genoeg om
alle dichters, welke niet tot hun kerkgenootschap behoorden,

van de medewerking uit te sluiten. Onder de oude dichters

werden ook Eemonstranten geraadpleegd. De Voorzitter had

uit de „Stichtelijke Gedichten" van Gerard Brandt een „Gebed

om Gods genade en hulpe" overgenomen en bearbeid en al
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de leden verklaarden zich getroffen door de Euangelische en

Gereformeerd rechtzinnige denkwijze en over de noodzakelijk-

heid en kracht der genade.

Wie had de hulpe van de liederendichters versmaad, die

tot de Luthersche Kerk behoorden? By de vaderlandsche

Luthersche gemeenten waren er, behalve een viertal Hoogduit-

sche, drie verschillende gezangbundels, de Amsterdamsche,

de Haagsche en de Eotterdamsche in gebruik. 10) Voor een

groot deel bestonden deze in vertalingen uit het Hoogduitsch.

Deze gezangen ontgingen de aandacht der vergadering niet.

Van den Berg erkende dat bekwame handen aan dien arbeid

waren geweest. Indien de vergadering nit deze byna niets

overnam, dan was het, omdat zy in de oorspronkelijke en

nagevolgde liederen er geene vond, die haar boven andere die

zy had , de overneming waardig schenen. Had de Xederduit-

sche Hervormde Kerk uit de zestiende eeuw reeds een drietal

gezangen van Luther opgenomen, — in de negentiende eeuw

behoefde zy zich niet door bekrompenheid of vreeze te laten

terughouden van de bronnen, die de vaderen hadden verkwikt.

Verscheiden liederen van Lutherschen oorsprong, uit het

Hoogduitsch door onderscheiden dichters in onze taal o\ er-

gebracht, vonden dan ook plaats in het Euangelisch ge-

zangboek der Nederlandsche Hervormden. Dat er zoo weinig

gebruik gemaakt is van den schat , die in de kernliederen

uit den tijd der Hervorming was opgesloten , bevreemde ons

niet, wanneer wy opmerken, hoezeer de Iloogduitsehe Luther-

sche Kerk in die dagen zelve dien miskende en vele van de

voortreffelijkste gezangen als verouderd roorbyging of zeer

veranderd opnam. De tijd, waarin zy naar dien rijkdom we-

derom zou vragen, w;is QOg niet gekomen , il had Geiler! te

kennen gegeven dat h\ liever sommige oude kerkgezangen

met hunne zangwijzen zou hebben vervaardigd, dan alle oden

van Pindarus en lloratius.
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Zouden de gezangboeken der Doopsgezinden de aandacht

zijn ontgaan? Terwijl er aan den liederenbundel voor de

Hervormden gewerkt werd , bedienden zich de Doopsgezinden

van den zoogenaamden kleinen bundel, in 1791 voor de

gemeente by het Lam en den toren , — van den grooten

bundel, in 1796 voor de gemeente in de kerk: De Zon ver-

gaderende en — van de „Christelijke gezangen en liederen,"

in 1803 te Haarlem uitgegeven. Hadden de verzamelaars

van deze bundels de gezangen van dichters uit verschillende

Protestantsche kerkgenootschappen , ook van van Alphen en

van den Berg opgenomen, — elk dier bundels leverde een

lied op, waarvan de onzen zich bedienden. Uit den grooten

en den Haarlemschen bundel werd het gezang : de Nuttigheid

van het gebed: „Hoe zalig, Vader! is ons lot !" overgenomen

(79). De eerstgenoemde had een gezang op de milddadigheid

:

„Wie is zy die in duisternis de nacht der zorg doet kwijnen?"

dat aanleiding gaf tot het. vervaardigen van het Euangelische

gezang op de mededeelzaamheid. (72). En werd er geen

plaats gegeven aan het gezang: „Christenplicht," (77) door den

Doopsgezinden Doyer te Zwolle, wiens hulpe door zijnen

stadgenoot en vriend Feith was ingeroepen? Het laatste lied

uit den kleinen bundel : „na het houden van het H. Avond-

maal," verkreeg een plaats onder onze Avondmaalsliede-

ren (107).

Met het opnemen van deze gezangen toonden de mannen

der Hervormde Kerk uit het begin der negentiende eeuw, dat

zy den naauwen band die er tusschen de verschillende Pro-

testantsche kerkgenootschappen bestaat, niet hebben miskend.

Zouden de Nederlandsche Hervormden dezelfde liederen op

hunne lippen nemen, die door Doopsgezinden en door Lu-

therschen niet enkel in maar ook buiten ons vaderland

werden aangeheven : de eenheid van allen , die in den zegen

van de Hervorming der Kerke roemen , zou daardoor worden
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erkend en bevorderd. En heeft men zich daarmede tevreden

gesteld? Strekte de blik der vergadering zich niet verder uit?

De Voorzitter had eene vertaling geleverd van een der meest

beroemde gezangen der Katholieke Kerk het Te Deum en

nadat hy hierby winste had gedaan met de voortreffelijke

wenken van zijne medearbeiders, vooral van zijnen vriend

A. Rutgers , werd zy met hooge geestdrift ontfangen. Door

de overneming van het Katholiek gezang, verwijderden zy zieh

niet van het standpunt , dat de Hervormers der Kerk hadden

ingenomen. Of had Lnther niet verschillende navolgingen

van oude Latijnsche kerkliederen gegeven , en hadden zijne

volgelingen in ons vaderland in hunne heiligdommen ook niet

dien lofzang doen hooren? Maai had zelfs niet de oude Her-

vormde Kerk onder ons den Katholieken avondzang met zijn me-

lodie: Ckriite cpii lux es et dies , in weerwil van alle synodale be-

sluiten , behouden? Wy hebben reeds opgemerkt, hoe in den

zangbundel, die op de oproeping der Utrechtsche synode van

1612 in het licht verscheen , een veertiental Katholieke hym-

nen waren opgenomen. Onze ijverigste Hervormden, Loden-

strui . Witsius, lilenbroek en anderen hadden, evenzeer als

Hugo de Groot, 1 1) sommige gezangen der oude Kerk aan-

geboden. Wv we/en reeds op de geschiedkundige herinnerin-

gen uit het begin der vaderlandsche Hervorming, die tan

hel Te Deum waren verbonden. Zouden \\\ ons mogen ver-

wonderen dat hel welkom weid geheeten, als een gezang,

hetwelk om zijne oudheid en algemeenheid recht eerwaardig

was, en de voornaamste waarheden des Euangeliea predikte?

De wensen werd hier uitgesproken naar goede vertalingen van

andere Katholieke gezangen * mei name van het Vrm Creulor

Spiritus. Ook het Agnus Dei, van welks gebruik bv de oude

1 1< n oinideii in het nooiden onzes land- wy reed- spraken,

wenschte men l>y de gedachtenis van 's Heeren lijden te mo-

gen gebruiken. Een van de leden dezer vergadering , Scharp,
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bood zelfs een vertaling aan van het Stabat mater, dat ook

hier hoog werd geroemd, maar waarvan men de plaatsing

minder dan van de andere genoemde hymnen voor het Euan-

gelisch gezangboek der Hervormden geschikt keurde. Indien

er slechts een Katholiek gezang den bundel versiert, dan is

dit omdat de vertalingen, die men onder andere in de Lu-

thersche gezangboeken vond, niet genoeg aan den wensch der

verzamelaars voldeden.

Zou het hun euvel kunnen worden geduid, dat zy in de

gezangen liever de bewijzen gaven van eenen niilden, ver-

draagzamen geest dan dat zy den strijdkreet tegen anders-

denkenden op de lippen wilden leggen ? Men heeft wel geen

grond om hierin een bewijs van mindere liefde voor de Her-

vormde kerkleer te zien. Of men beschuldige dan ook de

stellers van de formulieren voor de eeredienst, die in de zes-

tiende eeuw clenzelfden geest hebben gehuldigd. Van geenen

anderen geest dan deze vaderen toonden de bewerkers van het

gezangboek zich ook in andere opzichten bezield. Zien wy

slechts de Christelijke gebeden in onze liturgische schriften

,

ten gebruike voorgeschreven, en door de synode van Dord-

recht in 1618 en 1619 goedgekeurd. Moest het nu als af-

wijking van de oude Hervormde Kerk worden voorgesteld dat

in menig lied aan de gantsche gemeente, beden, betuigingen

en dankzeggingen tot haren hemelschen Yader op de lippen

werden gelegd die, volgens eenige ijveraars, enkelaan weinige

uitverkorenen voegden? Datzelfde was aan de stellers der for-

mulieren en aan de Dordsche kerkvergadering als eene zonde

toegerekend. 12) Hierin volgde men dus thands het voetspoor

dier oude godgeleerden. De Voorzitter had hierby slechts den

raad gegeven, dat zy , die alle deze uitdrukkingen niet als

die hunner harten konden medezingen, haar moesten aanmer-

ken als vermaningen en bestraffingen over hunnen verren af-

stand van 't geen zy behoorden te wezen, en er aanwijzingen

16
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in moesten zien, hoe groot eene verandering zy in hun hart

en wandel behoefden.

Zoo konden zy dan by het aanbieden van het gezangboek

verzekeren, dat zy geen andere gezangen hadden geplaatst,

dan die met de belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk,

uitgedrukt, in hare formulieren, overeenkwamen. „Trouwens,"

zoo betuigden zy, „gelijk wy voor ons in deze belijdenis van

harten instemmen, zoo betuigen wy tevens, hoe weinig wy

haar belang zouden behartigd hebben, indien wy de leer-

stukken, die onze belijdenis kenmerken en die een zoo ver-

mogenden invloed hebben op de heiliging van ons hart en op

on/en troost in leven en in sterven, niet krachtig en klaar

hadden willen voorstellen. Ja, wy meenden met grond te

mogen vertrouwen, dat onze liederen, aldus vervaardigd, onder

Gods zegen van groot nut zouden kunnen wezen, om de zui-

verheid der leer midden in den stroom van velerlei gevaar-

lijke nieuwigheden in onze gemeenten te bewaren, gelijk de

oude en latere kerkgeschiedenis, zoowel als de ondervinding

van den tegenwoordigen tijd leeren, dat zulke liederen daartoe

altijd van groote nuttigheid geweest zijn."

Met zulke gevoelens bezield, hebben zy dan ook hunne

verklaring gevoegd achter het authentieke afschrift der Euan-

gelische gezangen, dat zy „met alle naauwkeurigheid hebben

toegezien, dat daarin niets mocht voorkomen, eenigzins strij-

dig met de aangenomene leer der Nederlandsche Hervormde

kul , zoo als die naar Grods woord in dvn I lehlellnTgschen

Catechismus, de Belijdenis des gelooft en de öanonea van

het Synode-nationaal te Dordrecht iu de jaren 1618 en L619

gehouden, vervat Is, gelijk zy ook in gemoede verklaren,

dat in dezelve niets gevonden wordt, in hel allerminst afwij-

kende van de bovengemelde formulieren van eenigheid."
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IV.

De poëzy des gezangboeks.

Het was wel niet te verwachten dat de verzamelaars dei-

gezangen, onder welke zich vele als dichters gunstig hadden

bekend gemaakt, zich onverschillig zouden betoonen voor de

dichterlijke waarde van hetgeen hun was aangeboden. Euan-

gelische gezangen ten dienste der Hervormden heeft men wil-

len geven. Maar terwijl men op het eerste woord een groo-

ten nadruk legde, om den geest te kenschetsen die in den

bundel moest heersenen, werd het niet vergeten, dat de stuk-

ken die men begeerde, den titel van gezangen moesten kunnen

dragen. In de verhandelingen der Hoogduitsche schrijvers,

die door van den Berg werden aangeboden, was het duidelijk

uitgesproken, dat hierin de poëzy niet mocht ontbreken, en

dat elk geestelijk lied staat onder de wetten, die elk slecht

gedicht veroordeelen. De voortreffelijkste Euangelische geest

zou een verzameling van regels, in rijm en maat gebracht,

nog geenszins aanspraak geven op den titel van een gezang.

Deze overtuiging was by de vergadering de heerschende, en

menig stuk, dat men als een bewijs van godsdienstigen zin

gaarne huldigde, werd niet opgenomen, omdat er de geest

der poëzy den stempel niet op gezet had. Het was zeker niet

verkeerd, wanneer het oog hier gevestigd werd op de liede-

ren , die in de gewijde schrift des Nieuwen Verbonds werden

aangetroffen. De doxologiën of lofverheffingen , hier voorko-

mende , werden steeds door de Christenheid op den hoogsten

prijs gesteld. Reeds in de eerste eeuwen werden zy tot

grondslag gelegd van de lofliederen waarvan zich de Ooster-

sche Kerk heeft bediend. Ook onze oude Hervormde Kerk

nam er verscheidene op, en achter de psalmen zag men de

lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, ten dienste der
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gemeente by de openbare godsdienstoefeningen verleend. In

dieuzelfdeu geest was men werkzaam, wanneer men andere

hymnen uit het N. Testament wensehte, en by de genoemde

liederen, waarmede de komst van het koninkrijk der hemelen

werd begroet , ook den Engelenzang opnam , waarvan reeds

van Marnix eene vertolking in zijne schriftuurlijke gezangen

had gegeven. Zoo waren hun ook de navolgingen van gedeelten

uit de Openbaring van Johannes I: 4— 8. V: 9, 10 wel-

kom, die zy zich zagen aanbieden. (Gez. 44 en 46 : 47 — 51.)

Met de opneming van dergelijke hymnen sloten zy zich aan de

vroegere Christenkerk aan , volgden zy het voetspoor der va-

deren , en voldeden zy aan de begeerte van velen , die eene

berijming van gedeelten des bijbels hadden aanbevolen. Het

was er echter verre van verwijderd, dat zy door het leveren van

deze navolgingen het gevoelen der laatsten onverdeeld zouden

hebben gehuldigd. Zy mochten de berijining van eenige apos-

tolische woorden (1 Cor. XVI: 13, X: 58 en -2 lVtr. I:

5 — 8, 11) niet versmaden, en een tweetal formuliergebe-

den opnemen: zy hadden een te helder begrip van hetgeen

tot een lied wordt vereischt , dan dat zy aan berijmde schrif-

tuurteksten den naam van Euangelische gezangen zouden wil-

len geven. Neen wie deze wil vervaardigen, — leerde men

hier, — hy moet het Enangelie recht kennen, hy moet ook

zelf vatbaar zijn voor de godsdienstige aandoeningen die liy

uit wil drukken, om ze in anderen aan te kweeken. Toege-

rust met de talenten die den waren dichter vormen , /.al hy

een groote kracht en gezag byzetten aan zijne liederen, als

hy bekende, verstaanbare bybelspreuken, die de zaak, waar-

over hy handelt, kort en krachtig uitdrukken, ter juis-

ter plaats in zijne liederen weet in te weven. De psalmen,

nu eens stout, dan eens liefelijk, nu eens in den hongeren,

dan in den lageren -lijl geschreven, altijd edel en waardig,

mogen zijne voorbeelden zijn, die hy l>y de verschillende on-



DE POEZY DES GEZANGBOEKS. 245

derwerpen volgt. Maar hetzij hy den toon aanslaat ter ver-

heerlijking van de eigenschappen en werken Gods, hetzij hy

in het gevoel van zijne geringheid en onwaardigheid de taal

van oodmoed en boete spreekt , hetzij de vreugde en dank by het

ontfangen van de rijkste zegeningen hem tot gezangen dringen

,

hetzij hy, gebogen onder de last des leeds, verlichting zoekt

in het uitstorten van zijn nood voor God — het moet in

alles blijken dat de dichter bezield is van het onderwerp dat

hy bezingt, opdat hy zijne aandoeningen en de gevoelens van

zijn hart moge uitstorten in het binnenste van hen , die zijne

liederen zullen aanheffen.

Werd de begeerte in de vergadering uitgesproken dat er

eene uitbreiding van de twaalf geloofsartikelen en van de wet

des Heeren mocht worden geschonken , dan verliet men den

weg niet, dien de oude Hervormde Kerk had ingeslagen , die

hare berijming van de tien geboden en de oude geloofsbelij-

denis onder den naam van gezangen , achter haren psalmbun-

del opnam. De twee berijmingen der geloofsartikelen met

hare moeielijke zangwijzen, waren weinig geschikt om in

haar geheel door eene gemeente te worden gezongen, ten

einde daarin eenstemmig haar geloof uit te drukken. 13) De

behoefte aan een korte, zoo mogelijk getrouwe bewerking

werd echter ook hier niet gevoeld, maar in de plaats daar-

van werd er eene uitvoerige omschrijving van ieder artikel ge-

geven , waarvan by de behandeling in den Heidelbergschen

Catechismus gebruik kon worden gemaakt. In overeenstem-

ming met de verklaringen van dit leerboekjen, werd dan nu

ook de wet des Heeren bearbeid ter nutte der gemeente, die

hier niet de woorden des wetgevers zou uitspreken , maar

wel oodmoedig zich verheffen tot God, om zijne kracht tot

het volbrengen er van te vragen.

Aan gezangen als deze knoopt zich gemakkelijk de vraag

:

hoe er gedacht werd over liederen, waarin een of ander ge-
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deelte van de godsdienst- of zedeleer werd behandeld. Een

ongunstig oordeel was over dergelijke verzen door den beroem-

den Munter uitgesproken en door den Voorzitter bekend ge-

maakt. Volgens hem zou elk, die de zoogenaamde leerliede-

ren van de nieuwe en beste leerdichters in Duitschland las,

gevoelen j dat de poëzy in deze zich buiten hare grenzen ge-

waagd heeft. „Hy zal het onderricht, dat hy hierin vindt,

wel waar en zeer gewichtig achten, maar wenschen , dat men

ze in ongebonden rede mocht gegeven hebben. En wanneer

hy deze liederen zingen en zelfs in gezelschap met anderen

aan zou heffen , zoo weet hy in het geheel geen reden uit te

denken, wanrom zy juist gezongen en niet veel liever gelezen

worden." Indien de geest van dezen voortreffelijken man in

de vergaderingen had geheerscht, de naam van poëzy — van

gezang zou geweigerd zijn aan elk voortbrengsel , dat. bloot om

het onberispelijke van maat en rijmklanken, op dien naam aan-

spraak zon maken. Van den Berg, die niet slechts by Gel-

Ier! , maar ook onder de psalmen voortreffelijke liederen vond
,

die, in weerwil van hun leerend karakter, hem geenszins van

dichterlijke waarde ontbloot schenen, meende de uitspraak,

die hy mededeelde, niet zoo geheel te kunnen overnemen.

Aan de poëzy, die de zaken duidelijk voor oogen stelt, en

door het korte harer voorstellingen
,
met behulp van rijm en

versmaat, diep in het geheugen weit in te dringen . ontzegt hv

geenszins liet vermogen Om het ver-tand te onderrichten. Iets

anders is liet by hem, of /.nik een leergedicht wel In de open-

bare godsdienstoefeningen door de gemeente kan worden Aan-

geheven. Pat er in een kerklied hetwelk in de eerste plaats

voor het hart geschikt is, korte onderrichtingen worden inge-

vlochten, — dat er eene waarheid duidelijk uitgesproken,

—

eenig bewys er voor levendig voorgesteld, — eenig nuttig ge-

bruik daarvan aangewezen worde, laat liv toe , maar sleehis in

ZOOVerre als de aart der poe/v /.niks wil dulden. Wil men
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drooge berijmingen van eenig leerstuk of plicht , — hy toont er

zich in de hoogste mate afkeerig van. Onder de vergaderde

mannen bevond zich een, die zijnen invloed aanwendde, om

het zoogenaamde leerlied tegen zijne bestrijders in bescherming

te nemen. Het was Feith, die op het voetspoor van Gellert,

de geestelijke liederen verdeeld wilde hebben in twee soorten,

leerliederen en liederen voor het hart, en die het nut van de

eerste soort hoog verhief. Hy kon zich niet geheel vereenigen

met hen, die in zijne dagen de leer verkondigden dat het ge-

zang, als behoorende tot de eeredienst, eigenlijke Godsveree-

ring der gemeente is, waar toe behoort het danken, loven,

bidden , schuldbelijden , aan God zich toewijden , terwijl het

leeren, vermanen en vertroosten de taak des leeraars zou zijn.

Volgens hem zou de gezangbundel voor het huisselijke even-

zeer als voor het kerkelijke gebruik bestemd zijn, en dienst-

baar gemaakt moeten worden zoowel aan de verlichting van

het verstand als aan de .verbetering van het hart.

By deze aanbeveling van leerliederen verklaarde de dich-

ter echter zijn afkeer van leerredenen in maat en rijm , en

waarschuwde tegen het gevaar van berijmd proza te leve-

ren, terwijl hy een lied waarin geen poèzy is, by al het ove-

rige goede, altijd zouteloos noemt en ongeschikt om de ge-

wenschte uitwerking na te laten. Was het wel vreemd, dat

er aan de leerliederen eene plaats werd gegeven? Van den

beroemden Gellert werden er sommige opgenomen en Feith

zag zijne moeite beloond, wanneer hy aan eenige proeven,

door hem in deze soort bewerkt , de gewenschte plaats zag

toegekend.

Wanneer wy hierop het oog vestigen dan zullen wy op-

merken, dat deze mannen de klippen geenszins hebben ver-

meden, die zv ze! ven hadden aangewezen. Of ontbreekt aan

Gellerts stukken: „Bron van goede werken (60), Waakzaam-

heid (73)," niet al te zeer het karakter van een gezang, van
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een kerkelijk gezang, dan dnt wy met de opneming rr van

ons ingenomen zonden betonnen? Het is dan ook meermalen

door zijne vrienden opgemerkt, dat de diehter van zoo menig

voortreffelijk lied, nimmer bedoeld heeft om deze berijmde

zedelessen eener gemeente op de lippen te leggen. En heeft

de gevierde Feith wel onverdeelden lof bv de gemeente knn-

non inoogsten , wanneer hy eene christelijke vergadering met

het woord-, „o mensen, o sterveling!" de voortreffelijkheid

van Jezus leer (89) of 's menschen bestemming (31) zingende

laat betoogen? Is er geen reden om te klagen, dat Feith

hierin is afgeweken van het gevoelen van van den Berg, die

in de kerkliederen het liefst de gemeente het woord tot God

wil doen richten? IV ondervinding heeft geleerd, dat andere

gezangen zoowel van hem als van minder geroemde dichter-,

waarin wy de taal der zielsverheffing tot God of den Zalig-

maken- vinden, veel meer aan de vereisehten van de gemeente

moesten voldoen. Gezangen te vinden , waarin de toon van

het leerdicht niet dien van den lof- en bedezang was vereenigd

en waarby de aart der poëzy niet werd miskend, was geene

gemakkelijke taak. te het wonder, dat een aantal gezangen,

in onderwijzenden toon, die aan onze naburen waren ont-

leend . in de bundels van andere vaderlandsche kerkgenoot-

schappen te vinden of ingezonden, werden ter zyde gelegd?

Dat het getal van gezangen op het dankbaar leven des ('lnis-

niet i-ijker is uitgevallen, is voor een gedeelte ook toe

te schrijven aan de vrees voor berijmde opstellen over het

een en ander deel dei zedeleer, die sommigen voor kerkge-

zangen hadden aangeboden.

Bestaai er nimmer eenige grond om het den dichter tot

eere te rekenen, dat hy by het geven van Bchoone gedachten,

net kleed
, waarin hy /.e hult , verwaarloost de vervaar-

diger van gezangen zal zeker zijne bedoelingen niet bereiken,

wanneer hy geen byzondere BOfg aan den dichterlijken VOITD
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wijdt. Werd deze waarheid hier wel uit het oog verloren?

Het tegendeel blijkt, waar wy van den Berg hooren verklaren,

dat onachtzaaraheden in de versmaat en in het rijm en alles

wat tot het werktuigelijke der dichtkunst behoort, in een

kerklied niet over het hoofd gezien mogen «orden. Hy

eiseht. dat de samenvoeging der woorden zuiver, geregeld en

natuurlijk afloope. Met de schoone gedachte wil hy ook net-

heid en keurigheid van uitdrukking hebben verbonden. Het

zoetvloeiende , welluidende en zangerige werd hier een groote

verdienste gerekend en reeds by de eerste samenkomsten ver-

klaarde men het stootend afbreken van een versregel voor

eene zonde , die men niet zou dulden. Wie het gezangboek

kent, wijst u echter hierop afkappingen (Gez. 23: 1, enz.) en

zal vragen of het wel luidt als in enkele gezangen slechts de

helft "uit rijmeude regels bestaat? (Gez. 5, 22, 52.) Dat

de laatste regel in verscheiden verzen , in de maat en zang-

wijzen van Gez. 4, 23, 34, 163, loom en zwaar achteraan

komt sleepen , zonder op eene voorgaanden rijmklank te slui-

ten, was iets, waaraan het oor door de vele Hoogduitsche

voorbeelden gewend was geworden. Dat aan een rijmeloos

gezang de eerst geweigerde plaats is toegestaan (13) , was om

dat men den zilverklank meende te hooren in de schaal,

waarop men gouden appelen van het Bijbelwoord zag aange-

boden. Ziet gy vrij dikwijls hetzelfde woord gebezigd aan

de einden van twee regels die op elkander moesten rijmen?

Men merke op dat zulks geschiedde op aanbeveling van

de meest beroemde Duitsche dichters , Klopstock en anderen

,

die in dit van de Franschen overgenomen , zoogenaamde „rijke

rijm" eene nieuwe schoonheid meenden ontdekt te hebben

maar zeer zeker nog meer het gemak van den dichter be-

vorderden.

En nu? Men had liederen noodig voor de „openbare" gods-

dienstoefeningen. Had men al een schat byeenversaderd van
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gezangen, die door hun Euangelischen geest en dichterlijke

waarde aanspraak hadden op hoogen lof? Het doel dat men

zich voor oogen stelde, was hiermede op verre na niet be-

reikt. Er bestaat kans, dat een groot gedeelte van het gevon-

dene zal moeten worden afgekeurd. Immers zou ieder dergelijk

gezang geschikt worden geacht om by de openbare godsdienst

gebruikt te worden? Niet ieder geestelijk lied voegt op de

lippen van eene geheele gemeente. Hoe menig dichter ziet

zich in byzondere omstandigheden geplaatst. Hy stort de

aandoeningen en gewaarwordingen zijner ziel uit, zonder te vra-

gen, of deze ook door anderen worden gekend en gedeeld.

Misschien zullen er velen zijn, die de stemming, waarin het

lied gemaakt is, op prijs weten te stellen. Enkelen misschien

zullen er de uitdrukking in vinden van gevoelens, die ook

hun niet vreemd waren of zijn. Maar deze te zingen, zoodat

men met die taal, als met zijne eigene, nadert tot God, na-

dert tot menschen , hoe gering zal het getal van hen zijn die

het kunnen? Verzamel die voortbrengselen als kostbare vruch-

ten van een heiligen geest, laat anderen zich er mede ver-

kwikken. Maar geef hun geen plaats onder de kerkelijke

liederen. Zij zouden niet voldoen aan de behoefte van eene

groote schaar van Christenen, die op een zeer onderscheiden

trap van ontwikkeling staan. Zeer juist werd dit ook door

de verzamelaars van den bundel in Int oog gehouden. De

voorraad waaruit zy dus eene keuze moesten doen, werd

hierdoor nou- meer beperkt. Onze meeste geestelijke liederen-

dichtere toch hadden hunne gezangen nimmer voor kerkelijk

gebruik bestemd. Slechts in zoo verre zv gezangen vervaar-

digd hadden om by de stichtelijke gezelschappen gezongen te

worden, hebben zy de eerst. sohreden gezel op den wreg,

waarop de dichten van kerkliederen moesten voortgaan, zoo-

dat zy in dit opzicht als VOOrloopen van dezen besohouwd

kunnen worden. Maar deze hnnne nitboezeiningen waren ge-
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schreven met het oog op geestverwanten, die de gevoelens,

door den dichter uitgedrukt, als de hunne herkenden. De

dichter van een kerkgezang heeft het oog te richten op de

schare van kinderen, jongelingen, mannen, vaders , die in het

heiligdom zich verzamelt. De groote verscheidenheid die er

tusschen de verschillende leden der christelijke vergadering

gevonden wordt, dient hy zich levendig voor den geest te

brengen, opdat hy niet aan velen woorden op de lippen

legge, die zy niet kunnen verstaan en spreken. Maar aan

de andere zijde mag hy de eenheid by eene schare, die gelij-

kelijk is opgegaan om aan dezelfde bron verkwikking te zoeken

,

niet miskennen, opdat hy de taal vinde, waarin allen kunnen

instemmen. Dat werd hier door van den Berg gevraagd ; en over-

eenkomstig zijnen raad verklaarde men , dat men in de ge-

zangen aan het gebruik van het meervoud : „wy" boven dat van

het enkelvoud : „ik" de voorkeur gaf. Ontdekt gy echter dat

de dichters van onderscheiden liederen zich hieraan niet altijd

hebben gehouden? Zy hadden daartoe alle recht ontfangen.

Het werd immers tegelijk hier erkend, dat het enkelvoud

somtijds eene grootere kracht bezit en dat by het meervoud

menigeen zichzelven vergeet.

By het zoeken van gezangen moest het wel op den voor-

grond gesteld worden, dat zy dienen zouden voor alle Neder-

landsche Hervormde gemeenten. Wie zijn ze die daar opkomen

in de heiligdommen? Ts het een schare die uitmunt door

kennis en zuiveren smaak, die bekend is met de sprake der

poëzy ? Verre van daar ! De gezangen zullen worden gezon-

gen door eene gemeente, waarvan een zeer groot gedeelte

tot de eenvoudigen behoort. De dichter die dit voorbyziet

,

zal misschien een meesterlijk gezang kunnen maken, met

slechts dit eene gebrek, dat het door een groot deel niet

kan verstaan en met stichting gezongen worden. Het is

merkbaar, dat de verzamelaars op dit verschijnsel zeer hebben
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gelet. In geestdrift konden zy Belven ontgloeien by het lezen

van de verhevenste poëzy , die door den een of ander dichter

hun was aangeboden. Maar naouwkeurig bekend met de vat-

baarheid der gemeenten, hadden zy nog geheel andere eischen,

en een meesterstuk van godsdienstige poëzy kon door hen

met de hoogste lofspraken vereerd en toch — als onbruikbaar

ter zijde worden gelegd. Die schitterende sieraden, die keur

van beelden, leenspreuken en uitdrukkingen, die u by het

lezen wegsleepen, kunnen juist de redenen wezen, waarom

het gezang verworpen werd. Is het niet meermalen opge-

merkt, dat de grootste dichters, by het bewerken van gezan-

gen , op dit gebied achter staan by mannen en vrouwen, die

in andere opzichten niet in éénen adem met hen mogen wor-

den genoemd? Veroordeel dan niet te spoedig, wanneer gy

ziet dat zy het betere voorbygingen voor hetgeen uit een

dichterlijk oogpunt u geringer schijnt.

Ziet gy in sommige gezangen veranderingen gemaakt, die

u geene verbeteringen schijnen? Houd het doel in liet oog,

dat deze mannen zich hebben voorgesteld. Niet als kunst-

rechters in een dichtkundig genootschap, zaten zy neer met

het doel om ingezonden dichtstnkken te beschaven, te zuiveren,

in den waan dat zy boven die dichters verheven, tot het

verbeteren bevoegd en geroepen waren. liet was er verre

van verwijderd. Zy hadden gezangen te kiezen, die in de

Hervormde Kerk konden worden gezongen. Doordrongen van

de overtuiging, dat uien hier niet altijd vele w ijzen naar

het vleesch , niet vele machtigen, niet vele edelen zich \ ooi-

kon stellen, vroegen zy by een gezang en by sommige uit-

drukkingen, hierin voorkomende, <4' deze \ ci^taanbaar genoeg

waren ook \»><>r de min ontwikkelden. Zoo verklaren zy

:

s ( > n 1 1

i

j

(

I s zich \ rijlirden te hebben veroorloofd, die zy an-

der- niet zouden genomen hebben. Met is noodig dat w y

op dit standpunt ons plaatsen, wanneer wy een juist oor-
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deel zullen vellen over de afwijkingen van het oorspronke-

lijke, die wy zoowel in de vertalingen als in de opgenoinene

Nederlandsche stukken bespeuren. Het was hunne overtui-

ging, dat men eerder zondigde door te grooten zwier dan door

te groote eenvoudigheid. Hoogdravendheid en gekunsteldheid

werden zeer veroordeeld. De poëzy van een geestelijk lied was

door den Voorzitter vergeleken met eene dienstmaagd, aan

wie geenszins de wareldsche opschik voegt, die haar mees-

teres zich zelve niet veroorlooft. Volgens hem moest men

zich het grootste gedeelte der gemeente voorstellen als niet

genoeg ontwikkeld en beschaafd om het schoone te vatten

,

dat sommigen in zoogenaamde dichterlijke uitdrukkingen stel-

len. Hy wenscht daartoe dat men het schoone , verhevene

en treffende zal zoeken niet in woorden maar in zaken. De

spreektaal van het gemeene leven , die door elk wordt ver-

staan , en zelfs, zooveel de welvoeglijkheid zulks duldt, liefst

die woorden waarvan de gemeene man zich bedient — zie-

daar wat hy aanbeveelt. Een goed lied, dat in deze taal is

opgesteld, en zich zuiver houdt, van alle uitdrukkingen, die

in den beschaafden omgang in het gewone leven niet geduld

worden, zal hieraan eene kracht ontleenen, welke het, indien

het in meer zoogenoemde poëtische taal vervat ware, nooit

zou gehad hebben. Van dit beginsel uitgaande, meende hy

echter in zijne gezangen somtijds zich uitdrukkingen te mo-

gen veroorlooven , die eene kiesche smaak niet kan goedkeu-

ren (104:5. 177).

Het beginsel echter werd vrij algemeen goedgekeurd. Als

Feith toch verklaarde, dat de behoefte van het beschaafde

gedeelte niet mocht worden voorbygezien en hiervoor gezan-

gen eischte, die boven het begrip van onkundigen verheven

waren, stemde hy toch toe dat in een bundel kerkgezangen

het meeste naar de vatbaarheid van den gemeenen man in-

gericht diende te zijn. Hy zeide zijne uiterste pogingen te
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hebben aangewend om zich zoo populair uit te drukken als

hem mogelijk was. Verklaarde hy zich sterk voor het ge-

bruik van beelden : verre van daardoor slechts den smaak

van de meer ontwikkelden te behagen, meende hy hierin

juist het belang van de eenvoudigen te bevorderen, in de

overtuiging dat men zonder beelden , van een lied voor

de min beschaafde menigte te vergeefs veel indruk ver-

wachten zal. Dat hy met de overlading en verwarring

van ongelijkslachtige beelden (Gez. 31: 8\ 89: 11. 113:

3.) aan het volk even min als aan de ontwikkelden een

dienst bewees, heeft men niet terstond begrepen. Van het

noodzakelijke om het belang- van een gedeelte der gemeente

niet aan dat van een ander op te offeren , hielden zy zich

overtuigd. By het aanbieden van den bundel wezen zy op

het onderscheid van toon en wijze van spreken , dat in het

verschil van dichters en in de natuur der onderwerpen ge-

grond was en de gezangen voor allerlei soort van kerkleden

des te nuttiger maakte.

De gezangen zijn bestemd voor de Nederlandsche gemeen-

ten. Is dit in het oog gehouden? Of werd er in lui geheel

niet op gelet, dat de Nederlanders door hunne taal, letter-

kunde, geschiedenis, natuur des lands zich van andere volken

onderscheiden en dat die eigenaartigheden ook niet mogen

worden voorbygegaan , wanneer een gezangboek aan de be-

hoefte des volks zal voldoen- Een gezang, dat bestemd is

voor de openbare godsdienst bj een volk , hetwelk leefl in

bel midden van bergen en rotsen, van steilten en afgronden,

zal misschien daar diepen indruk maken door de toespelingen

op de bekende natuurtooneelen , die er in voorkomen. Zal

trlit. i lut hooggeroemde lied, ook in de uitstekendste ver-

tolking, oj) di< ingenomenheid kunnen hopen 1>\ gemeenten,

wier heiligdommen gebouwd zijn in het midden \an vlakke

oorden o!' in de nal>\heid der zeekusten: Ik het ownienieu
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van gezangen uit den vreemde is dit niet uit het oog ver-

loren. De gezangen by overvloedigen regen, stormen en wa-

tersnood werden dan ook noodzakelijk gekeurd en zagen, om

het belang der onderwerpen, meer dan om de voortreffelijk-

heid der behandeling , zich te spoediger eene plaats toegekend

in den bundel.

Had men de geschiedenis des lands de aandacht niet waardig

gekeurd'? De Raadpensionaris had by de ontl'augst der afge-

vaardigden zijn wensen te kennen gegeven dat de belangen

des vaderlands niet mochten worden vergeten. Men zocht en

vond dan ook meer dan eeuen dankbaren lofzang, waarin

men God voor de redding van het vaderland zou kunnen ver-

heerlijken, wanneer eens die langgewenschte dag mocht aan-

breken. Het drietal liederen op een bededag (169—171)

getuigt dat men de geschiedenis des vaderlands niet wilde

vergeten. Zou een latere tijd misschien in levendiger, krach-

tiger taal de herinneringen aan een luisterrijk voorleden ook

in de kerkliederen wenschen op te wekken — men vergete

niet dat in 1803 en IS 04 een machtige hand dreigend over

den vaderlandschen grond was opgeheven. De verzamelaars

van den bundel baden God met byna twee millioen menschen

gedurig, dat al de pogingen van den Raadpensionaris wierden

gezegend en hy een middel in Diens hand mocht zijn om de

door hem zoozeer verlangde en door allen gewenschte redding

des lands te bewerken. Om den waren Christen als den

besten burger te schetsen, werd een stuk van Scharp opge-

nomen (78)j waarin wy niet den gloed, maar wel de oprecht-

heid zijner overtuiging herkennen.

Behoort het vieren van den gedenkdag der Kerkhervorming

tot een later tijdperk — de weldaad, in haar geschonken,

moest, volgens het gevoelen der mannen, hier vereenigd , ook

in een lied worden herdacht. Hier toonde de meerderheid

zich echter niet te vreden met verzen, waarin eenige voordee-
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Leo der Hervorming werden opgenoemd en waarin op het

eigenaartige van de Nederlandsche Kerkhervorming geen acht

was gegeven. Een der medeaibeiders, Feith, had beproefd

aan liet verlangen naar een lied op dit onderwerp te voldoen.

Maai hoe groot de eerbied, die de vergadering den diclner

toedroeg, ook moeht zijn, — liever zon men op dit onderwerp

in 't geheel geen gezangen leveren dan dat men een lied als

dit aan zou bieden, hetwelk zoo weinig voldeed aan de eischen

die men zich had voorgesteld. Dit lied is in Doopsgezinde

en Luthersche gezangbundels later opgenomen. Maar als wy

het daar lezen 14) dan zullen wy de verzamelaars van den

Euangelischen gezangbundel wel niet aanklagen, die dit lied ter

zijde legden, omdat zv den vereisehten jubeltoon er niet in

vonden, de versmaat ongelukkig keurden, en tegelijk de

vermelding \an Vaderlandsche hervormen als Engel Meruia

en Jan de Bakker niet smart er in misten.

Aan de bewijzen, dat men dr vaderlandsche letterkunde

hoogschatte, heeft het wel niet ontbroken. Onder de aanmer-

kingen die men maakte op de Luthersche gezangen in die

dagen, bracht van den Berg ook in dat zv te veel vertaald,

te weinig oorspronkelijk waren. „Het schijnt met de nationale

eerzucht van een volk dat zoovele dichters heeft, weinig te

strooken, dat zulk een volk zijn gezangboek alleen of voorna-

melijk aan vreemdelingen zou moeten danken. Men zou het

veel liever uit handen van onze vaderlandsche dichters ont-

ii." Door dat beginsel bezield, hebben de mannen, die

tot Int byeenbrengen van eenen Euangelischen gezangbundel

waren geroepen, nog een- d< BChatten doorzocht, die dooi-

de oude dichters waren nagelaten. Was lui wel vreemd dat

hun zoeken geenszins de gewenschte vruchl opleverde? Onze

grootste dichters hadden meesterstukken van BÜchtebjke poèzy

geleverd, Maar het getal van hen, die geestehjke liederen had-

den geschreven, mocht vrjj groot zijn — het kon hier niet
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onopgemerkt blijven dat onder dezen slechts zeer weinigen

den dichternaam waardig waren. Intusschen schroomde van

den Berg niet, de geestelijke oude liedekens, die zoo lang

met verachting door dichters en beminnaars der poëzy waren

aangezien , te doorzoeken of er niet iets in te vinden was , dat

beschaafd en verbeterd , tot zijn doel dienen kon. In Abraham

Rutgers vond hy eenen getrouwen bondgenoot. Kwamen de

Stichtelijke Rijmen van Camphuyzen misschien niet in aanmer-

king, uit vreeze van ergernis te geven aan rechtzinnigen , die

hem als een al te ontrouwen leeraar beschouwden, of omdat

men in het stroeve en duistere van zijn werk te vele bezwaren

vond — Lodensteyn , Sluiter en Vollenhove zagen door van den

Berg, Kutgers en Scharp eenige hunner gezangen vernieuwd.

Ook in de bundels van latere dichters werden er met de

meeste zorg gezangen gezocht , en het was in de daad eene

teleurstelling voor van den Berg , als er onder de voortbreng-

selen van beroemde tijdgenooten zoo weinig werd aangetroffen

dat den toets kon doorstaan. Aan van Alphen werd door hem

boven allen de voorrang toegekend, maar de verwachting, dat

alle of althands de meeste zijner liederen als kostbare kleinoo-

den zouden kunnen worden opgenomen , werd te leur gesteld
,

toen by later onderzoek bleek dat deze dichter te veel tot

zich zelven het woord richtte en daardoor de behoefte van

eene zingende gemeente uit het oog had verloren. Het veld
,

waarop men rijpe halmen oogsten moest, was voor een groot

gedeelte nog onbebouwd. De proeven van gezangen , die in

de bundels van andere vaderlandsche kerkgenootschappen on-

langs waren geschonken , waren ook min of meer gelukte eer-

stelingen op een vreemd gebied
,

geleverd door dichters en

dichteressen, die niet allen bekend waren met de vereischten

van een kerkelijk gezang. Een naauwkeurige beschouwer zal

opmerken , dat het geenszins uit ingenomenheid met eene uit-

heemsche meer dan met de vaderlandsche letterkunde was. wau-

17
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neer de bundel niet meer oorspronkelijke stukken opleverde.

In de armoede der laatste zal men hiervan den grond vinden.

Kan deze tliamls op uitstekende keikelijke liederen wijzen,

men geve den mannen , toen vergaderd , ten minste toch den

roem van deze soort by ons in koiten tijd in het leven te

hebben geroepen.

Wat taal en spelling betreft — by den aanvang der werk-

zaamheden werd besloten dat men de regelen zou in acht ne-

men v;m de psalmberijming, behalve in het stuk van het

al of niet verdubbelen der vocalen (vooral van de e en o, waar-

in men de Bijbelvertaling zou volgen), het Woordenboek van

Kiliaan en de Concordantie van Trommius. De eerste druk

van Stijls spraakkunst door Bolhuis, werd hier ten gebruike

aanbevolen. De regelen , die door den boogleeraar Siegenbeek

waren voorgedragen, weiden echter aldra algemeen gevolgd , en

ook in het Euangelische gezangboek met de meeste naauwkeu-

righeid in acht genomen. De sorg hiervoor werd opgedragen

aan mannen, d
:

e van hunne taalkennis de duidelijkste bewij-

zen hadden gegeven. Dat het hun niet gebikt is alle aanmer-

kingen te voorkomen , is bekend. Meende men het recht te

hebben om in de oiuUte gezangen nO'i enkele thands ongewone

woorden of woordvoegingen toe te laten, opdat de oorspron-

kelijke kleur niet geheel zou worden uitgewiseht — dit

kon alt) een bewijs van eerbied voor de taal der vaderen

wolden beschouwd. Maar het is Keker niet te ontkennen

dat de gewoonte om Hoogduitsrhe voorheelden voor oo<:en

te hebhen, meer dan een één dichter heet verleid t ut woor-

den en uitdrukkingen, die met den Rail der tale niet stroo-

keu. liet zal weinig moeite kosten om vooral in het werk

van Feith en van den Berg hiervan nog de sporen aan te

wijzen. Maar niet zoo gemakkelijk is het na te gaan hoe

menig smet van dim aait, ten gevolge van gemaakte aan-

merkingen, is weggenomen. Van de ka>teele verklaarde hier
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onder anderen dat het den dichters niet vrij-tond, door het na-

volgen van vreeraden, by ons woorden in te voeren of nieuwe

beteekenissen aan woorden te geven. Hy meende dat zy het

heilzame gebruik van Euangelische kerkgezangen hierdoor zou-

den hinderlijk zijn. O ik anderen lieten zich hiertegen hoo-

ren in denzelfden geest, en by herhaling weiden er door de

dichters of de commissie ter verbetering proeven genomen

om het gebrekkige weg te nemen. Gelukte het niet altijd de

gewenschte verbeteringen aan te brengen, de vergadering merkte

dit met leedwezen op. Zy wilde dat openlijk erkennen en

voor de gebreken, die zy gaarne had weigenomen, maar

n ; et had weten te weeren, vroeg zy verschooning als zy schreef:

„het hoofddoel onzer werkzaamheden, de stichting der ge-

meenten en hare opbouwing in dat geloof aan de genade 't welk

heiligt en zaligt, heeft ons in deze en gene gevallen, wel iets

doen opofferen aan de uiterste kiescüheid in de dichtkunde

en deze wederom aan die der taal, zoodat wy ons wel eens

vrijheden hebben moeten veroorloven welke wy anders niet

zouden genomen hebben."

Wil iemand den gezangbundel met de psalmberijming ver-

gelijken , dan zal hy gedurig grond vinden om de laatste in

men'g opzicht boven den eersten te verheffen. De naauwkeu-

rige lezer zal zonder twijfel in de gezangen meer dan ééne

dichterlijke zonde vinden, terwijl hy aan den scboonen dich-

terlijken vorm, waai in de gedenkstukken der oude Israëliti-

sche psalmdichters zijn aangeboden, eene ongeveinsde hulde

toebrengt. Maar men zij hier rechtvaardig. By de psalmbe-

rijming had men et. kei te zorgen dat de dichterlijke denk-

beelden, die men in de Hebreeuwsche liederen vond, ineen

waardig kleed werden gehuld. Sedeit bvna twee eeuwen was

daartoe door verschillende dichters eene ongeloofelijke moeite

aangewend om het uiterlijke met het innerlijke zoo veel mo-

gelijk in overeenstemming te brengen. Hoe veel zorg had
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van Marnix zicli daarvoor niet reeds getroost. En hy werd

gevolgd door een groote schare van berijraers, die telkens

weer voordeel deden met hetgeen hunne voorgangers hadden

geleverd, hunne gebreken zochten te vermijden en hunne

schoonheden over te nemen. Ghvsen bracht de keur van

hetgeen zijn tijd had opgeleverd, byeen en het kunstgenoot-

schap: Lans Deo, Salns Populo, zoowel als Voet niet zijnen

vriendenkring hadden alle krachten vereenigd , om de psalm-

berijming te doen beandwoorden aan de eischen van den

geest huns tijds , die met angstvallige zorgvuldigheid en on-

vermoeid geduld ieder regel, ieder woord wikte en woog en

polijste en beschaafde, totdat er eindelijk aan de vele eischen

was voldaan.

Het waren de drie berijmingen, die door de algemeene

stem als de beste van alle die er bestonden, waren geroemd,

waaruit men te kiezen had. Maar wat tras er in de vorige

eeuwen gedaan om den verzamelaars van een Euangelisch

gezangboek de taak gemakkelijk te maken F Had onze vader-

landsche Hervormde kerk tot heden toe zich niet zoo vijan-

dig getoond tegen het gebruik van kerkelijke liederen , Int

zonde zeker voor de afgevaardigden minder moeite hebben

gekost om eenen voort redelijken bundel byeen te brengen.

Wat men noodig had, moest toch voor het grootste gedeelte

gevraagd worden van tijdgenooten , die op opgegeven onder-

werpen gezangen hadden te vervaardigen, — van tijdgenoo-

ten, die aan een door hen nou' nimmer beoefende en op

verre na niet gemakkelijke dichtsoorl hunne krachten moesten

wijden. In het begin dezer eeuw had men geleerd op de

dichtgenootschappen van het vorig tijdperk met minachting

neder te zien. Menigeen lachte over de dwaasheid van hen,

die dm dichterlijken lauwer elkander toereikten, wanneer zy

ecu aantal dichtregels hadden l>\ celigeliraeht
, zoo keiirie.'.

zoo zuiver, zoo w ellilidelid . dat el" -'een enkel gebrek meer
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in was te merken, dan — dat er geen enkele dichterlijke

gedachte in te vinden was. Vreemd was het ook wel niet,

dat men in dezen tijd, waarin velen zoo gaarne van het ver-

scheureu van vroegere banden spraken, wel eens wat mild

was in het nemen van vrijheden en zich niet genoeg bond

aan regelen, die nimmer straffeloos mogen worden geschon-

den. De vraag was niet altijd welke gezangen men wenschelijk

keurde. Van den Berg had dit duidelijk in zijne schriften

verklaard, en de vergadering had met zijne denkbeelden

meestal moeten instemmen. Maar men moest eene keuze doen

uit hetgeen men zag ingezonden of in gedrukte bundels had

weten te vinden. Week het gezondene al te zeer af van

hetgeen men verlangde, dan keurde men het af. Zoo kon

geen der ingekomen gezangen by de komst, bevestiging, in-

trede, het afscheid en sterven van een leeraar, op de kerkher-

vorming, by de aanneming van nieuwe leden, om de bekee-

ring der Joden en meer andere — een plaats erlangen, hoe

gaarne men ook op deze onderwerpen liederen had gegeven.

Liever had men hiervoor in het geheel geene, en op andere

minder in getal , dan dat men den bundel zou bezwaren met

stukken , die den toets geheel niet konden doorstaan. Aan

verscheiden liederen , die in lateren tijd door de gemeente

zijn veroordeeld , werd dan ook hier geen plaats toegekend

,

dan nadat men zich overtuigd had dat het onderwerp vol-

strekt behandeld verdiende te worden, en dat men, by 't

missen van iets goeds , zich met het minst verwerpelijke moest

tevreden stellen. Kunnen wy de verzamelaars dan al niet

prijzen over alles wat zy gaven, zy zelven stelden zich zulks

ook niet voor. Maar onverdiend is het niet als hun de lof

wordt gegeven dat zy hebben gedaan wat zy konden. Wie

een blik slaat op hetgeen door hen is ter zijde gelegd , zal

misschien tienmaal zich over het vonnis der verwerping be-

klagen , maar honderdmaal er zich over verheugen.



262 DE POEZY DES GEZANGBOEKS.

Men vergelijke den bundel , hier byeengebracht , met die

van de andere vaderlandsche kerkgenootschappen, men door-

zoeke de dichtwerken, die er in dien tijd waren uitgegeven,

men zie wat er door hen is weggelaten
,

gewijzigd en ver-

worpen — en men zal de namen der achttien mannen , die

wy vóór het Euanirelisch gezangboek lezen , met eerbied en

dank zegenen, om het werk door hen verricht. 15)

V.

De Nederlatidsche dichters der gezanrjen.

Wanneer wy hier de namen opgeven van twee en dertig

vadeilandsche dichters, van wier arbeid gebruik is gemaakt,

dan mogen wy niet verzuimen op te merken dat de verza-

melaars der Enangelische gezangen zich niet gedrongen acht-

ten om de stukken, die hun waren aangeboden, onveranderd

op te nemen. Zy gingen uit van het denkbeeld dat het hun

vrijstond om hier iets te wijz :gen , daar iets weg te laten
,

elders iets by te voegen, waar zy zulks in het belang van de

gemeente wenschelijk keurden. Zouden de ontslapene dichters

die met een Lodensteyn tot leuze hadden:

Ik hen maar tot Godes eer;

Krijgt Hy die, wat weusch ik meer?

zich toch ook wel beklagen als mannen, die de eer van God

zochten , eenige veranderingen brachten in hun werk , om het

te doen beandwoorden aan eischen die zy zei ven zich niet had-

den kunnen voorstellen? De gemeente, die de last had ont-

fangen : „niemand roeme op menschen," zou niet met den

roem van den gever eens lieds maar met de waarde zijner

gave te doen henben. Zoo meende van den Berg als hy

schreef: „Wanneer men tot algemeen en openbaar gebruik

arbeidt, dan moet men zichzelven uit het oog verliezen, en
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alleen het algemeen nut bedoelen. Indien men maar een

goed lied legert is ook alles wel. Dan wordt niet gevraagd

waar het van daan komt ot' liet geheel des dichters eigen

werk is dan of hy dit met stukken van anderen heeft samen-

gevoegd? De christelijke zanger die daardoor geroerd, ge-

troost, gesterkt en aangemoedigd wordt, vraagt alleen hoe-

danig het is? wat hy er onder gevoeld heeft, wat dat het

hem heeft aangebracht." Dit beginsel, door den Voorzitter

gehuldigd, bezielde cok zijne medearbeiders by het beoordee-

len van het werk van andere dichters. Met het uitspreken

er van had hy in de eerste p'aats den dichter van geestelijke

liederen eene grootere vrijheid in het overnemen van gedach-

ten van anderen willen toekennen, dan geoorloofd was by

den d'chter die een ander dichtsoort beoefende. De oorspron-

kelijkheid , die een vereischte is voor den dichter die werkt

voor zijne eigene eer, acht hy niet zoo noodzakelijk by hem,

die zich geen ander doel voorstelt dan door zijne gezangen

aan de stichting der gemeente te arbeiden. Men zou slechts

de dwaasheid niet hebben , om hetgeen men aan anderen schul-

dig is, als vrucht van eigen wijsheid uit te venten. Het zal

n odig zijn dit ons te herinneren. Van den Berg, Feith

,

A. Rutgers, Scharp en andere:, toch hebben, wetende of on-

wetende, ten dcele of met zeer groote vrijheid naar het een

of ander voorbeeld uit den vreemde, meermalen gewerkt, zon-

der dit overal op te geven. Waartoe was dit ook noodig?

"Ware er een lijst van de dichters by het gezangboek in het

licht gegeven, dan zoude men tot eene naauwkeurige opgave

verplicht zijn geweest. De gewoonte, in sommige Hoogduit-

sche gezangboeken gevolgd , om de namen op te geven der

dichters, werd toen hier minder voegzaam gekeurd. Wy heb-

ben uit verschillende opgaven van Ie len der vergadering gezien

dat deze mannen zelfs niet eens altijd met den oorsprong

van elk gezang zijn bekend geweest. 16)
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Mr. HIEROXYMUS VAN ALPHEN, geboren 8 Augustus

1746 te Gouda, heeft als Procureur-Generaal by den Hove Pro-

vinciaal 's Lands van Utrecht, van 1780 tot 1787, — straks

als Raad en Pensionaris der stad Leyden, en sedert 1793,

als Thesaurier-Generaal der Unie, zich getoond als een man

van staatkundige beginselen, die door de omwenteling van

1795 luide werden veroordeeld. Van het tooneel nu afge-

treden waarop hy vijftien jaren lang van zijne godsdienst, va-

derlandsliefde en bekwaamheden zoovele bewijzen had gege-

ven, streed hy onvermoeid en met kracht voor de belangen

van het Christendom en van de Hervormde Kerk tegen eene

sterke party die deze zocht aan te randen. Van den geest

waarin hy dit deed, geven zijne verschillende geschriften ge-

tuigenis. Hier hebben wy slechts te wijzen op den arbeid
,

door hem verricht, om de behoefte zijner Kerk aan Evange-

lische gezangen te vervullen. In het jaar 1771 werd er eene

„Proeve van Mengelpoëzy" door hem en zijnen vriend Piet er

Leonard van de Kasteele uitgegeven, waaruit het bleek dat

de liederen van Schutte en Voet op de beide jeugdige dich-

ters een grooten invloed hadden uitgeoefend. In het volgende

jaar werd een gedeelte van de vroeger gedrukte maar niet

in den handel gebrachte gezangen met nieuwe aan liet pu-

bliek aangeboden. Tien jaren later verscheen een derde ver-

zameling en met welk een ingenomenheid deze bundels werden

ontfangen, moge uit de zes onderscheiden uitgaven blijken

die hiervan zijn verschenen.

Maar hadden de beide vrienden in deze bundels zich de

byzondere en huissehjke stichting ten doel gesteld: het bleek

aldra hoezeer van Alphen doordrongen WhS \an de overtuiging,

dal het kerkgezang op verre niet aan de behoefte der ge-

meente voldeed. In zijne aanmerkingen over de Cantate, die

hy in zijne „Mengelingen in proza en poezv" in het jaar L788

uitgaf, verlangt hy dat de openbare godsdienst door de
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muzyk en poëzy verlevendigd en veraangenaamd werde. Hy

spreekt van het „jammerlijk muziek in de kerken der Prote-

stanten van ons vaderland, dat by den kenner onaangename

aandoeningen verwekt en juist het tegengestelde einde bereikt

dan waartoe de muzyk en het gezang in de vergaderingen

der Christenen verordend is." Met krachtige taal wijst hy

op het onvoldoende van de psalmen en spreekt hy de over-

tuiging uit, dat zonder Euangelische gezangen het voornaam-

ste nog gemist wordt wat een kenner en beminnaar der heilige

zangkunst en poëzy met recht verlangt. Hy verklaart meer

vrees dan hoop te hebben met opzicht van de openbare gods-

dienst — maar verlangt geestelijke concerten en roept daar-

toe christelijke dichters en toonkunstenaars op om hunne beste

krachten te wijden aan den lof des grooten Konings, terwijl

hy zich beklaagt dat men in een land, waar de hervormde

leer haren zetel sedert meer dan twee eeuwen vestigde , zoo

weinig opheeft met geestelijke concerten, die in Frankrijk zoo

zeer worden geliefd en waarvan hy zoo veel heil verwacht.

„Dit" zegt hy, „zoude daarenboven van veel invloed zijn om

ons gewoon Gregoriaansche kerkgezang, dat, behoorlijk her-

vormd, voor de groote menigte nuttig en noodig blijft, die

melodie te geven, waartoe men het tot hiertoe niet heeft kun-

nen brengen. Maar verder hoe aangenaam zoude het zijn,

wanneer men den tijd eens zag komen, waarin ook by de

openbare godsdienst de geboorte, het lijden, de dood, de

opstanding, de hemelvaart van onzen gezegenden Jezus en

dergelijke stukken door de vereenigde poëzy en muzyk, tref-

fend en hartroerend voorgesteld en met dankzegging, ver-

wondering en aanbidding werden aangehoord. Wanneer mijne

verbeelding my zulk een tooneel voorschildert , dan trilt mijn hart

van aandoening en ik gevoel , voor welke verbetering onze open-

bare godsdienstoefening vatbaar is. Ook zie ik of voor my of voor

mijne nakomelingen , in dit opzicht heugelijker tijden te gemoet."
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Zou de man die zoo sprak, onverschillig k;.nnen blijven

voor de pogingen , die er by het einde der eeuw in het

weik werden gesteld om de door hem newensehte verbetering

in het leven te roepen? Toen de opwekkingen der Noord-

hollandsche kerkvergadering van 1797 in de vaderlandscbe

kerk van velschillende zijden wei den besproken , beoefende

van Alphen geleerde werken over het godsdienstig gezang der

éérste Christenen. In 1799 wees hy in de „Christelijke

Spectator" op de diensten, welke de poèzy , by de opkomst

van het Christendom, hieraan bewezen had, vooral in de

Grieksche gemeenten. Ten bewijze deelde hv onder den titel :

„Morgenlied" eene navolging mede van de zoogenaamde groote

doxologie of lofzegging.

Toen de synode in het gewest zijner inwoning verklaarde,

dat het in 1801 de rechte tijd niet was om de Hervormde

kerkliederen en gezangen voor de openbare godsdienst op eene

geregelde en voldoende wijze te kunnen bezorgen, zegt hy,

dat dit wel „mogelijk" is, maar erkent, dat het toch van

veel nut is , vooraf eenigen voorraad te vergaderen en op te

leggen , opdat er later uit genoegznmen voorraad eene geschikte

keuze zou kunnen geschieden. Zoo schreef hv den 18**" No-

vember 1S01 in de voorrede voor zijn „Proeve van liederen

en gezangen voor de openbare jrodsdienst" en in bet volgende

jaar gaf hy een tweede deeltjen uit, waarin hv ^ene zware

ziekte die hem had aangetast, opgeeft als de oorzaak, die

hem had weerhouden van het geven van meerdere liede-

ren. Zijn wensch om zijn taak te vervolgen en in een latei

stukjen geheel te voleindigen, werd door zijn dood (op den

2
den

April 1803) verijdeld. Deze liederen werden met hooge

ingenomenheid begroet. Van den Berg schreef voor het

verschijnen van het tweede stuk , dat onder de liederen

van dichters, die het gerucht der Kuangclische gezangen

tot den arbeid had gewekt, aan zijnen vriend van Alphen
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verre de voorrang toekwam. Hy had toen echter reeds

opgemerkt, dat de onderhoudingen van den dichter met

zich zelven , vele liederen meer voor huisselijk dan kerkelijk

gebruik geschikt deden zijn. Het veelvuldige gebruik van

Oostersche beeldspraak leverde by de vergadering nog al be-

zwaren , zoodat men een groot gedeelte moest laten rusten of

merkelijk veranderen. Hoezeer men dit betreurde en den

dichter voor het overige op prijs stelde, blijkt uit den last,

die op den 2
den Augustus» 1805, op voorstel van van den Berg,

aan Jorissen werd opgedragen , om nog eens de bundels van

van Alphen na te zien , de bruikbare uit te zoeken en ter

nadere herziening te stellen in de handen der mannen aan

wie het verbeteren was aanbevolen. Uit de Stichtelijke Men-

gelpoëzy werd het door den dichter in latere uitgaven opge-

nomene: „Leer my Vader u verbeiden" en het gezang: „In

welken oord men vromen vindt" opgenomen. De overige zijn

min of meer veranderd uit de „Liederen en gezangen voor

de openbare godsdienst." N°. 15. 20. 27. 51. 65. 69. 87.

102. 103. 108. 126. 127. 138:4. 146. Gez. 189 wasvoor

een gedeelte uit de Cantate: de Hoop der zaligheid," voorko-

mende in de „Mengelingen in proza en poèzy," voor een

gedeelte door een ongenoemde bewerkt.

ABRAHAM LOUIS BARBAZ, geb. in 1770 te Arasterdam,

en aldaar 14 Jury 1833 als stedelijk amptenaar gestor-

ven. Het geringe inkomen , dat hy zich zag toegelegd

,

maakte dat hy meer schreef dan voor zijnen roem dienstig

was, maar wie hem gekend hebben getuigen dat hy een man

was van meer dan gewone bekwaamheden en voortreffelijke

beginselen , die by gunstiger omstandigheden den dichterlijken

lauwer zich zeker waardig zou hebben getoond. Als voor-

zitter van het Amsterdamsche dichtgenootschap : „Kunst door

vriendschap volmaakter" had hy eenige gezangen van zich en
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zijne vrienden ingezonden, die, schoon reeds later dan men

wenschte ingediend , aan het oordeel werden onderworpen.

Van hem is opgenomen: No. 129.

AHAZUEER VAN DEN BERG, geb. 20 February 1732 te

Dordrecht , werd predikant te Bruchem en Kerkwijk in I

te Barneveld in 1766 en te Arnhem in 1776. Het beroep

van hoogleeraar te Harderwijk werd door hem afgewezen.

Heeft de werkzame, krachtige man door zijne geschriften

voor kinderen en door zijne onderwijsboekjeus , die zelfs bui-

tenslands werden gebruikt, zich verdienstelijk gemaakt, de

Hervormde Kerk heeft in een zeer moeilijken tijd de duurste

verplichting aan hem, daar hy door een „vertoog ter hand-

having van het rechtmatige bezit van vele kerkelijke gebou-

wen en goederen in Gelderland en elders," een grooten

invloed uitoefende. Psalmberijming en Euangeliseh gezang

geven getuigenissen van zijn werkzamen ijver. Vijftig liederen,

dus meer dan een vierde gedeelte van den gezangbundel, —
zijn door hem bewerkt. Deze worden opeen viertal na, die

hy niet genoeg als zijn werk of niet waardig genoeg keurde

(59. 90. 92. 156.), gevonden in zijne „Proeven \an < h i B-

telijke Oden en Liederen," en in de „Gedachten" die hy als

een aanhangsel hierop wilde beschouwd hebben.

In zijne verschillende bundels vinden WV een getal van

156 gezangen, die voor het grootste gedeelte uit het Hoog-

duitsch zijn vertaald. Ily achtte zich meer tot het Leveren

van navolgingen dan van oorspronkelijke liederen geschikt

()\cr het geheel heeft hy getrouw de bronnen opgegeven waar-

uit hy putte, maar hy verklaart in de voorrede vin.r zijn

laatsten bundel, dat h\ „in de stnkjrn> die h> 7001 ajjne

eigen opstellen Leverde, dikwijls een uitheemsofa model voor

OOgen heeft gehad, hetwelk zy die met dit SOOrl \an

zaken wat bekend zijn, liehtelijk ontdekken zullen." In
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weerwil van eenige regelen in Gez. 90, 151, 157, die aan

Lavater, Munter, het Bremer Lnthersch gezangboek doen

denken, hebben wy onder de oorspronkelijke N°. 18. 34.

80. 81. 90. 92. 104. 131. 151. 157. 177.

Vertaald: N°. 1. 3. 6. 7. 9. 12. 13. 16. 29.

32. 33. 36. 41. 57. 58. 59. 60. 67. 73. 74. 75.

83. 101. 105. 106. 124. 136. 137. (waarby gebruik

is gemaakt van Gez. 70 in het Amsterdamsen Lnthersch ge-

zangboek van 1779) 140. 145. 156. 163. 164. 167.

176. 181. 184. 186. 188. 192.

Mr. WILLEM BILDEEDIJK, geb. 27 September 1756 te

Amsterdam, en gestorven 18 December 1831 te Haarlem. Toen

in de laatste dagen van May 1805 de weinige mannen, die de

algemeene vergadering tot het schiften en beoordeelen van

ingekomen stukken had benoemd, byeen waren, werd er een

zestal gezangen aangeboden, dat zich in menig opzicht verre

boven vele liederen verhief. De stukken waren uit het Hoog-

duitsch gevolgd en de naam van den vertolker werd zorg-

vuldig geheim gehouden. Op een van Sturm na , waren alle

uit de geestelijke liederen van Balthasar Munter ontleend.

Dat men in den onbekende eenen echten dichter moest groe-

ten, die in menig opzicht het oorspronkelijke had overtroffen,

werd algemeen erkend , maar op eenige der hier bezongen

onderwerpen was men reeds voorzien, en andere schenen niet

genoeg aan de behoefte der gemeente te beandwoorden zoo-

dat men den „Pinksterzang, de Heiligheid der Christenen,

Zelfbeproeving , Paaschzang en Jezus Hemelvaart" niet opnam.

Toen in het volgend jaar de „Nieuwe Mengelingen" van Mr.

Willem Bilderdijk te Amsterdam in het licht verschenen,

zag men hierin eenige van de ingezondene opgenomen. De be-

roemde dichter had zich door zijne gehechtheid aan de leer

der Dordsche vaderen niet laten weerhouden van het geven



270 DE NEDERLAXDSCHE DICHTERS DER GEZANGEN.

van een bewijs van belangstelling in het Euangelisch kerk-

gezang. Te Brunswijk had hy zirh aan de navolging van

eenige in zijn oog, verdienstelijke liederen gewijd en uit zijne

ballingschap aan de Vaderlandsche Hervormde kerk ten ge-

schenke aangeboden.

In de „Nalezingen," na zijn dood uitgegeven, werd de

Pinksterzang, onder den titel van „Zangbede, de Paaschzang

als na Stuim, en Jezns Hemelvaart" zonder opgave van den

naam des dichters Munter openbaar gemaakt. De vertaling

van de „Heiligheid der Christenen," door de commissie voor 't

Euangelisch gezangboek weggelaten, werd door zijnen vriend

Da Costa niet aangel oden , ofschoon hy een plaats gaf aan

het „Herfstl'ed," dat velen tot dus verre ten onrechte aan

Bilderdijk niet dorsten toekennen, omdat A. Rutgers, die in

het lied, gelijk in zoovele andere hier of daar iets veranderd

had
,

geheel of ten deele voor den vertaler werd gehouden.

By eene vergelijking van den „Paaschzang en Hemelvaart" uit

de nalezingen met het: „Jezus Hemelvaart" uit de Nieuwe

Mengelingen blijkt het, dat onze dichter de twee door hem

in 1805 ingezonden liederen uit het Hoogduitsch in het-

zelfde jaar tot één heeft bearbeid, waaruit de Hersteld-Evang.

Luth. gemeente een haver hemelvaart-liederen (14.'3) overnam.

De letterlijk getrouwe vertaling van het lied op Gods onver-

anderlijkheid , die door A. van den Berg was geleverd en

reeds met goedkeuring was aangenomen, werd ter zijde ge-

legd, toen die ter tafel kwam, die niet slechts van de maat

van het oorspronkelijke afweek , maar ook in den zin eenige

verandering bragt. De uitdrukking: „Jezus bloed" (vs. 8 en

9) schoon by Munter niet te vinden, werd behouden, maar

Bilderdijks woord: „Gy hebt mijn zoen in Jezus bloed

bevred'gd aangenomen," werd vervangen door: „Gij hebt

in' om Jezus dieibaar bloed genadig aangenomen." N°. 8

en 165.
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JOHANNES CORNELIS BOOT, geboren 20 July 1761 te

Leur werd predikant te Nieuwenhoorn in 1785, en vier jaren

later te Arnhem, waar hy stierf 9 July 1834. N°. 168.

GERARD BRANDT, geboren te Amsterdam 25 July 1626
,

werd prediker by de Retnoustrnntsche gemeente te Nieuwkoop

in 1652, en in 1667 in zijne geboortestad, en mag door

zijnen geschiedkundigen en dichterlijken arbeid onder de ver-

dienstelijkste mannen van zijne dagen worden geroemd. A.

van den "Berg doorzocht zijne: „Stichtelijke gedichten, be-

helzende verschelde gebeden
,

plichten en opwekkingen ter

godrvruchtigheidt," blijkens de telkens er by opgegeven maat

der velschillende psalmen, ook voor zingen bestemd. Hij

bood er uit aan : „Gebed om Gods genade en hulpe." Om
het moeielijke der melodie van den 129 sten psalm, waarop

Brandt dit gemaakt had, veranderde hy het gezang zoo. dat

het op die van psalm 51 kon gezongen worden. Met den

algemeenen wensch, dat de geest van dit gezang de heer-

schende by de Remonstranten mocht zijn, werd het gaarne

aangenomen. N°. 76.

HERMANNUSADRIANUSBRUINING, 15 November 1738

geboren te Rotterdam, 1764 predikant te Kolhorn , 1767 te

Workuin in Friesland, 1772 te Veere. Behalve taalkundige

vertoogen en gedichten in tijdschriften had hy uitgegeven:

„Proeve van bijbel- en mengelpoèzy, Veere 1792," waaruit

een gezang, N°. 142, is overgenomen. Hy stierf 7 January

1811. N°. 91. 116. 139. 142. 148. ISO.

JACOB POYER, te Zwolle geboren 9 July 1748, en gestor-

ven op kersnacht 1 805. IJverig werkzaam in zijn beroep

als trijptfabriekant, beoefende hy nu en dan de poèzy, zoo-

dat in het „vervolg van de Chiistelijke gezangen in gebruik
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by de Doopsgezinde gemeenie te Zwolle. Groningen 1808,"

van zijne hand gezang 90—95 voorkomen. In de dagen

van binnenlandsche partyschappen zag hy zich met de burge-

meesterswaardigheid bekleed en was in 1795 lid der vergadering

van hunne H. Mog. te 's Hage. Op verzoek van zijnen stad-

genoot R. Feith had hy eenige gezangen ingezonden , waarvan

opgenomen werd eene berijming van eenige teksten: N°. 77.

JOHANNA PETRONELLA DRIJFHOUT , de dochter van

den Harderwijkschen hoogleeraar Abraham Jacob Drijfhout , de

schoonzuster van Prof. H. Muntinghe , was geboren te Har-

derwijk, den 4den Maart 1764, en ontsliep den 29 st4?n Maart

1797 te Zutfen. Van de gedichten die zy had nagelaten,

werd in het Euangelisch gezangboek geplaatst N°. 86.

BERNARDUS ELIKINK, geboren te Amsterdam in 1701
,

begon zijne Euangeliebediening in 1732 te Benschop en in 1734

te Papendrecht , waar hij stierf, 21 Juny 1767. A. van

den Berg had van dezen zijnen vriend , wiens gave hy hoog

schatte, een bundel „Nagelaten Stichtelijke gezangen" in 1769

uitgegeven met muzyk van Rulofs en Wezer. N°. 132.

ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS
,
geboren te

Noordlaren in 1 73 1 , was predikant te Kolhorn van 1756 tot 1763

toen hy te Hoorn werd beroepen. Hier arbeidde hy gedu-

rende een reeks \an 35 jaren, en bracht hy den tijd zijner

rust door van 1797 tot den ?5 s,r
" Auirustus 1807, toen hy

ontsliep. Die tijd werd echter op verre na niet in Ledigheid

doorgebracht. De waardige man, die in vroegere dagen be-

halve door ander werk , door \ er»ehillende geschriften over dr

geschiedenis des vaderlands eenengrooten roem had verworven,

gaf by het beoordeelen van den arbeid der dichters de blijken

,

dal hel hein niet aan helderheid en zuiveren smaakOntbrak. V. 1 73.
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Mr. RHYNVIS FEITH, geboren 7 February 1753 te Zwolle,

zag zich op zeventienjarigen leeftijd reeds den doctorgraad in

de beide rechten geschonken. Zijne benoeming tot burge-

meester in zijne geboortestad in 1786 toont, hoezeer men

daar op hem het vertrouwen gevestigd had. De waardige

man , die by het huldigen van eene nieuwe orde van zaken

zich door edele beginsels liet bezielen, maakte dat vertrouwen

niet beschaamd. Aan vaderland en Christendom heiligde hy

gaarne zijne gezangen.

Toen Engelberts en Rutgers eene uitnoodigingsbrief aan

Feith schreven , ontfingen zy het meest gewenschte andwoord.

De dichter zond den eerstgenoeinden op de door hem opge-

gevene onderwerpen eenige liederen toe, en was reeds in

het begin van Maart 1804 in staat een bundel van twee-

endertig gezangen onder de oogen van het publiek te bren-

gen. Hy gaf deze met de goedkeuring der godgeleerde

faculteit te Leyden , opdat ook de geringste twijfel aan de

overeenkomst van den geest zijner liederen met de leer van

het Hervormd kerkgenootschap hierdoor zou worden voorge-

komen of weggenomen. Eene tweede verzameling werd in

May des volgenden jaars op gelijke wijze medegedeeld, waarin,

behalve een tweetal cantates, een negental als van Hoogduit-

schen oorsprong wordt opgegeven, terwijl ook hier de berij-

ming van de Belijdenis van zonde, even als die van het

formuliergebed na den Doop, in het vorige deel, van 's mans

eerbied voor den geest der oude rechtzinnige voorvaderen

spreken moet. In den laatsten bundel komen sommige stuk-

ken voor, waarin de dichter reeds gebruik heeft gemaakt van

de aanmerkingen zij i er beoordeelaars. Een tweetal, dat niet

in zijne bundels is te vinden, is in het kerkelijk gezangboek

opgenomen. Wie deze beide deelen naanwkeurig leest, zal

kunnen zien, welke der door Feith geleverde liederen werden

ter zijde gelegd , en gelegenheid vinden om zelf een oordeel

1*
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te vellen over de waarde van het vonnis der verwerping,

door de broeders hier uitgesproken. Vergelijken wy 's mans

liederen nit dezen bundel met die uit het gezangboek, dan

zal het verschil van lezing op menige plaats doen zien, of

zv bv de kritiek al of niet hebben verloren, üp den »>
dt "

February 1524 verliet hy de aarde, en de zijnen zagen , vol-

gens zijne bede, hein sterven gelijk de ware Christen sterft

N. 14. 23. 25. 26. 31. 37. 4*. 53. 54. 66. 82. B4?

88. 89. 110. 113. 121. 128. 130. 141. 144. 152. 158.

160. 171. 172. 17». 191. Nagevolgd zijn: N '. 10. 11.

35. 93. 98. 1(56. 1»7.

JOHANNA BLISABETH HELUCKE, geboren 4 November

1762 te Amsterdam, werd in 17^3 de gade van Willem van

de Velde, wien wy hier ook moeten vermelden, en stierf te

Zutfen den 26 s,e" October 1842. lu 11 bl zien wy haar als

werkend lid van het Amsteldamsche Dicht- en Letteroefenend

genootschap, in welks bundels, even als in die \an Int genoot-

schap „Hierna volmaakter," wy stukken van hare hand aantref-

fen, üp het verzoek van den voortretfelijken medearbeider Dr,

Mart. Nieuwenhnizen, schonk zy aan den grooten bundel der

Doopsgezinden een vijftal gezangen, waarvan dat op de ..Nnt-

tigheid dea gebeds" door de onzen is overgenomen. N 2.

50. 79. 85.

Mr. JAN EÜNLOPEN, geboren te Utrecht, den 2.vu " Octo-

ber 1759. Reeds vroeg in het ouderlijk huis vervuld met

liefde voor het godsdienstig gezang, had hy aan de booge*

Bchool hiervoor voedsel gevonden in den omgang met Beüamy,

klcyn en anderen. Reeds had hy in 1714 zijn verlange^

uitgedrukt oaar Christehjke gezangen, die hy u-ij wilde zien

\,in de „toespelingen op de Joodsohe godsdienst , welke den

Christen, wat de plechtigheden betreft, niet rechtstreeks aan-
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gaan, en in het weglaten van het o-verdrevene , dat deze (licht-

soort hier maar al te veel eigen was." In 1788 benoemd

tot lid der vroedschap van Utrecht , werd hy in het volgend

jaar secretaris van het gerecht, en bleef het tot 1795, toen

hy door de omstandigheden des lands zich zag gedrongen

zijne betrekking vaarwel te zeggen. Eerst in 1802 trad hy

weder op als lid der commissie tot regeling der gewestelijke zaken

van Utrecht, en vervolgens als secretaris van het provinciaal

bestuur, en zag later zich de gewichtigste bedieningen opge-

dragen, eerst onder den raadpensionaris, en straks onder koning

Lodewijk Bonaparte, die hem tot staatsraad benoemde, en

hem tot minister van buitenlandsche zaken had willen ver-

heffen , indien hem niet de last van zijn aanhoudenden arbeid

had doen bezwijkeu den 21 sten December 1808, tot diepen

ronw van grooten en geringen. Vreemd was het dus wel

niet, dat hy geen tijd vond om zijne talenten te wijden aan

het kerkgezang, toen zijn arbeid hiervoor zoo hoogst welkom

zon zijn geweest. In het jaar 1800 had hy in zijn „Betlehem,

Proeve van Cantate by het Kersfeest" een grooten roem inge-

oogst, en de Hervormde Kerk heeft reden om dankbaar te

zijn voor de gave die hy aan den Euangelischen gezangbun-

del schonk. N°. 49. 56. Voor de vertaling van Gellerts lied

op de liefde voor vijanden, die van den Berg geleverd, maar

zelf niet geschikt geoordeeld had, werd opgenomen die van

Hinlopen , zoodat wy van hem vertaald vinden: N°. 71. 135.

JAN JORDENS, geboren te Amsterdam in 175 5 , en daar

gestorven den 2Ü steu January 1817. Deze heeft zich door zijn

meermalen gedrukt dichtbundeltjen : „voor kinderen" bekend

gemaakt. In de Amsterdamsche en Leydsche dichtgenoot-

schappen werd hem gaarne eene plaats gegeven, en de bun-

dels , door deze uitgegeven , bevatten verscheiden stukken van

hem, die door eenen christelijken geest en zuiveren vorm
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zich onderscheiden. Van zijne geschiktheid voor het kerkelijk

gezang heeft hy de bewijzen meer dan eens gegeven. In den

zoogenaamden grooten bundel der Doopsgezinden van 1796

komen verscheidene liederen voor van zijne hand. waarvan er

eenige zijn overgenomen in de „Christelijke kerkgezangen," die

te Amsterdam in 1 S 5 1 door den Doopsgezinden kerkeraad te

Haarlem werden uitgegeven. Van hem is \ . L 7 0.

Mr. PIETEB LEONABD VAN DE KASTEELE, geboren 13

Ai:g. 1 748 , f 7 April 1810 te 's Hage. De man, die met zijnen

vriend van Alphen door de uitgave van zijne stichtelijke

mengelpoëzy een zeer schoonen naam bv het godsdienstig

publiek en zijne betrekking al- amanuensis van 11. Mog. bv

het werk der psalmberijming zich had waardig gemaakt , mocht

ook bv de verzamelaars van het Euangelisch gezangl)oek

niet ontbreken. Had hy in het staatkundige geheel andere

beiiinselen aangenomen dan zijn vriend, zoodat wy hein in

[78^ zien ontslagen van de betrekking van raad en pen-

sionaris der stad Haarlem door dezelfde omwenteling, die

deze zelfde post te Leyden aan van Alphen opdroeg, — van

de Kasteele verscheen op het staatstooneel in 179 5, toen

de vriend zijner jongelingschap het verlaten moest. Vele

waren de werkzaamheden waartoe hy in de nationale ver-

gadering en het wetgevend lichaam geroepen werd. De

betrekking van staatsraad, die in L805 bj liet benoemen

van den raadpensionaris Rutger Jan Seliinimelpeiininek liem

werd opgedragen, en die hy ook onder koning Lodewyk

bied" bekleeden . verboden hem den arbeid voor het Euange-

lisch gezangboek ZOO krachtig te ondersteunen, als | 1V anders

zeker zou hebbeu gedaan. Toch meende hj zich hieraan

niet te mogen onttrekken toen de Zuid-I lollandsehe synode

er hem toe riep. Hv gaf niel slechts Bchriftelgk zijn ooi-deel

over de hem ter beoordeeling gezonden -tukken te kennen,
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maar wijdde al zijn zorg aan liet. veranderen van sommige

zijner „Gezangen", uitgegeven in 1790, waarvan men een

vijftal voor kerkelijk gebruik , hetwelk de dichter bv het

schrijven natuurlijk niet bedoeld had, geschikt wenschte te

maken. Plet gedicht: „Jezus grootheid" werd hem nu gegeven

om het in zoo vele afdeelingen te splitsen als hv goed achtte.

In „Jezus vrijwillige vernedering" veranderde hv de maat,

waarin men, zoo wel als in het moeielijke dar melodie een

bezwaar vond, dat de dichter wel wilde wegnemen. De ver-

gadering nam met dank zijn: „Aan Jezus, — Jezus geboren, —
Jezus onschuld" niet alleen aan, maar nam uit de stichtelijke

Mengelpoëzy van zijne hand het lied: „De beste keus" over,

terwijl men zich nog verblijd zag met een gezang: „Jezus

lof op a urde." Men opende voorts met zijn werk de hemel-

vaartsliederen zoowel als de pinkstergezangen, waartoe men

uit een cantate: „Het Pinksterfeest," een vijftal coupletten

overnam. Op het verlangen der vergadering , die de eerste

coupletten van van Alphens opstandingslied: „Onze God en

Heer," onbruikbaar vond en in den toon van het laatste cou-

plet nog wel eenige coupletten wenschte, schreef van de

K aster Ie de drie eerste verzen van onzen vierden Paaschzang.

Een gezang op dit onderwerp van den Haarlemschen predi-

kant J. van der Roest, hetwelk hem was voorgelegd, verviel

nu, en slechts de twee eerste regels er van bleven bewaard.

Van hem zijn N°. 22. 45. 46. 47. 111. 114. 122. 138:

1—3. 143. 149.

De vier vertalingen uit Gellert . in de Stichtelijke niengel

-

poëzy, ziju hier door van de Kasteele zelven als de zijne op-

gegeven. Het daar voorkomende eerste Kerslied : „Vier blij

van geest," werd aangenomen , met eenige veranderingen

.

aan eene vertaling van van den Berg ontleend. Aan die van

liet nieuwjaarslied van hem heeft van den Berg de voorkeur

boven zijne eigene toegekend. By deze werd er nog een twee-
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tal vertalingen aangeboden. V\ !-•?. 112. 115. 118.

119. 159.

PETRUS JOHANNES KASTELEYN . geboren 2 April 174(5

te Rrenkelen, apotheker te Amsterdam, overleden 18 \ pril

1794, is de maker van het 143 ste
gezang uit den zoogenaam-

den irrooten bundel der Doopsgezinden , dat by de eergade-

ring als een bruikbaar gezang op een onmisbaar onderwerp

in aanmerking kwam. Scharp en A. Rutgers maakten hier en

daar nou-

al veranderingen in. en uit hunne handen giug liet

over in die van A. van den Berg, die er eene bewerking \an

leverde, waarin het oorspronkelijke byna niet meer i< te her-

kennen. N°. 1-2.

Mr. JOHANNES PETRUS KLEYN, geboren iJuny 1760

te Hooire Zwalnwe. Aan de Utrechtscbe hoogesehool had hy in

Bellamy, Hinlopen, Oekerse, Kan, Ohevallier, Carp en van

Alphen vrienden gevonden, nier wie hy , ook na het verkrij-

gen van den titel van meester in de beide reehten in 1788,

zieh steeds naanw verbonden gevoelde. Zijn huwelijk met de

begaafde dichterea Antoinette Oekerse was wel geschikt om

zijne liefde voor de poëzy levendig te honden, maar al apoe-

dig zag hy het uitzicht zijner hoop op een onbezorgd en ge-

lukkig leven door een nacht van bange zorgen bedekt. Me

omstandigheden des tijds stelden hem. terwijl hy op de Eiooge

Zwaluwe woonde, aan de grootste rampen en gevaren bloot.

In 1791 te Wageningen zieh nederzettende, zag hy zieh al

spoedig na de omwenteling in 17'-» -~> al- lid der regering we-

gens Wageningen ter vergadering van hunne rloogmogenden

afgevaardigd. Straks werd hy in het provinciaal eoinraité' van

policie, linaneie en algemeen welzijn in Gelderland benoemd,

en van L796 kot den BI*8" Febrnan L805 , den da- van

zijn sterven, was hy als raadsheer in het provinciaal gerechts-
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hof van Gelderland te Arnhem nuttig werkzaam. Voor rijme-

looze verzen toonde hy eene byzondere liefde en geschiktheid

en zijne ingenomenheid met de Hoogduitsche dichters blijkt uit

zijne: „Oden, Ëlegiën en Liederen" op duidelijke wijze. N°. 24.

CATHARINA ALLEGOXDA VAN LIER, geboren 17 Maart

1768 te Assen. Met een harer zusters vergezelde zy haren broe-

der, den hoogstbekwamen Dr. Helpems Ritsema van Lier, toen

deze tot Hervormd predikant aan de Kaap de Goede Hoop was

benoemd, waar de gemeente de gedachtenis van den man,

die van 15 Oct. 1786 tot 21 Maart 1793 haar diende, nog

in eere hondt. Van haar christelijk leven getuigt het : „Dag-

boek, gemeenzame brieven en eenzame overdenkingen van L.

C.
,
geschreven door wijlen Jufvrouw Catharina Allegonda van

Lier aan Cabo de Goede Hoop, en op haar verzoek by haar

leven gedaan, uitgegeven door Joh. Jac. Kicherer, predikant

by de Hervormde kerk én zendeling onder de heidenen in

Africa. Amsterdam 1804." Kicherer, die gehoopt had met haar

door den band des huwelijks te zullen vereenigd worden, deelt

hierin eenige byzonderheden uit haar leven en sterven mede

,

waaruit het blijkt hoezeer de godsdienstige opvoeding , die haar

als kind ten deele was gevallen, de schoonste vruchten droeg

in den moeielijken strijd, waaraan zy voor haai vertrek uit

het vaderland . en later by het verlies van haren geliefden

broeder was blootgesteld. In dit dagboek . dat door den

vriend van Kicherer , den heer G. Masman , lid der commis-

sie voor de gezangen , was uitgegeven , komt het lied van de

zwaar beproefde maar ook rijk vertrooste christin voor bl.

52. N°. 28.

JODOCUS VAN LODENSTEYN, geb. te Delft 19 February

162 . werd, na eerst te Utrecht onder Voetius en later teFrane-

ker onder Coccejus de godgeleerdheid te hebben beoefend

,
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predikant te Soetermeer 1(U4, zes jaren later te Sluis in

Vlaanderen en in 1653 te Utrecht, waar hy ontsliep den 6"

Augustus 1677. Zijne drie gezangen waarvan hel eerste

door van den Berg en Rutgers, en de twee volgende dooi-

den laatste meer voor het gebruik in een gemeente zijn ge-

schikt gemaakt, verschenen oorspronkelijk in een andere maat

en met andere melodiën. Onder den titel: Hertsterkte* in

Jehova I en II komen in zijne „Uytspanningen" de beide

gezangen voor, die wy omgewerkt vinden in de „Tevreden-

heid in Gods beschikking en in de „Zelfverloochening
1

, ter-

wijl de „Zielverheffing tot Jezus" by den dichter het opschrift

„Heerlijkheyds lof" draagt.

Het andere: ,,.lezus voorbeeld." (Uytsp. II) wordt nog door

den Hoogduitscheu geleerden hymnoloog K. E. koch geroemd

als „een parel in dv.n Euangelischen liederenschat . als een

echt christelijk zedekundig lied, gewichtiger dan honderd van

de zoogenaamde zedeliederen uit de tweede helft der acht-

tiende eeuw." V. 21. 43. 62. fis.

\\\\ MAIIIA \1<)K\S. geb.81 Augustus 177? te Hoorn.

gestorven 10 Maart 1832 te Ede. Zy had in de ouderlijke

woning als kind welvaart en vreugde gekend, maar onder-

vond dat het aardsch geluk, vol wisselvalligheên
,

geen heil

kan geven. De storm der omwenteling verwoestte de wel-

vaart des huizes, maar deed in de dochter de schoonste

vruchten van zelfverloochening en geloof tot rijpheid komen,

hi Voorzienigheid bracht haar langs dien weg tot de vervul-

ling van den zoetsten droom harcr vroege kindschheid : zich

te mogen wijden aan de opvoeding van de jeugd. Op twin-

tigjarigen leeftijd gag z\ zich reeds met zilver bekroond door

de Maatschapp) Tot ViU van 7 Algemeen voor eene verhan*

deling over hel godsdienstig en zedelijk bestaan van Jezus,

eelijk /.\ later voor baai zedekundig schoolboek het goud
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ontfing. Nadat zy veertien jaren lang aan een klein getal

van kweekelingen hare krachten had gewijd , zag zy zich in

1817 een grooter werkkring ontsloten. Het buitengoed Kern-

heim te Ede was van toen aan de plaats . waar zy als eene

moeder woonde en werkte aan de vorming van kinderen , die

haar met buitengewone liefde aankleefden en hare gedachtenis

wilden in eere houden ook door het plaatsen van een ge-

denkteeken op haar graf. N°. 183.

Dr. HERMANUS GEKAÉDUS OOSTERDIJK, geb. 19 No-

vember 1731 te Katwijk aan den Rijn, geneesheer te Am-

sterdam, gestorven 19 April 1795. Uit de oorspronkelijke

aanteekeningen der commissie tot het vervaardigen van den

zoogenoemden kleinen bundel der Doopsgezinden blijkt, dat

hy, — (en niet, zooals dikwijls is opgegeven, B. de Bosch)

,

de maker is van het 68 s*e gezang aldaar, hetwelk door de

commissie voor de Euang. gezangen is overgenomen. N°. .07.

WILLEM DE RUO, geb. 1753, pred. te Zuilen in 1775.

te Haastrecht 1780, te Westzaandam 178.2, te Tiel 1785,

ontsliep den ls'
len

Febr. 1813. in 17 86 had hy het eerste

geschreven van de „Drie liederen , op verzoek van eenige

zijner vriendinnen opgesteld" en gedrukt (z. p. en j.) onder

den titel „Een Christen by zijn graf" hetwelk opgenomen

werd. X°. 182.

ABRAHAM BUTGERS, geb. 1 September 1751 te Aals-

meer, pred. te Doorn 17 72, te Oude ïonge 1774, te Oost-

zaan 1777, te Amersfoort 1778, te Haarlem 1779, gestorven

21 May 1809. Moest hy het allereerste genoemd worden by

de geschiedenis van het Euangelische gezangboek , hy ver-

dient niet minder geroemd te worden om het deel, hetwelk

hv nam aan het beoordeelen en verbeteren van de ingeko-
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men gezangen waartoe hv werd irekozen , zóó dat wy op

menige lijst hem zelfs als medewerker vinden opgegeven. Maar

ook als omwerker van oude gezangen , als vertaler van Hoog-

duitsche en als dichter van oorspronkelijke liederen heeft hv

den dank der gemeente verdiend Wy achten het niet noo-

dig aan te wijzen, dat wy in de laatste hier en daar, her-

inneringen vinden aan nitheemsche gezangen. Van zijne zucht

om ook aan de omwerking van de godsdienstige ranglust

by zijn volk werkzaam te zijn, getuigen zijne te Haarlem,

zonder naam uitgegevene . achtenveertig: „Liederen voor den

huisselijken godsdienst , op choraal-melodiën by de Protes-

tantsehe gemeenten in Duitschland in gebruik . onder de

zinspreuk: Psallite Christo." in twee stukjens . 1^<>4 en 1805.

Van hem zijn N°. 30. 40. 63. 70. 94. 95. 90. 97. 99.

100. 109. 117. 134. 150. 153. 178. Vertaald N°. 17.

Dr. JAN SCHAEP, geb. 16 Augustus 1756 te 's Hage,

benon zijne Euangeliebediening te St Annaland in 177v Van

hier trok hy in 1780 naar Axel. dat hv acht jaren later

verliet voor Noordwijk Binnen, om in 17S9 als predikant te

Rotterdam op te treden. By de door hem zeer betreurde

omwenteling van 179.") werd hem hier de dienst moeiehjk.

Toen in het volgend jaar de belofte van onderwerping aan

den bestaanden en nader te regelen regeringsvorm van hem

werd gevraagd met eene verbindtenis, dal h\ nimmer mei

woorden of daden ZOU medewerken ter herstelling \an het

vernietigd, aristocratisch en stadhouderlijk bewind — kon

h\ hieraan niet voldoen. Toonde hv zich al bereid om

een belofte van stilheid en onderwerping te doen — de Raad

der gemeente Bchorste hem in de waarneming van zijne be-

diening, Waarvan op den 2 1""" July 1796 het Provinciaal

Bestuur van Holland hem vervallen verklaarde. Ik het ver-

ijdelen van alle pogingen der gemeente om den geliefden
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leeraar hersteld te zien, nam hy in 1798 de beroeping naar

Loga in Oostfriesland aan met de verklaring, dat hy zijne

kerkelijk-wettige betrekking niet wilde verbreken en in af-

wachting van een gematigder tijd. De Duisbergsche hooge-

school benoemde hem tot doctor in de godgeleerdheid en den

23 sten November 1800 mocht hy zijn werk te "Rotterdam her-

vatten. In 1826 werd hem eene eervolle mst verleend en

den 2
den Maart 1828 ontsliep hy. In de werken van het

dichtgenootschap: „Kunstliefde spaart geen vlijt," worden er

onder andere, verscheidene gedichten van zijne hand gevon-

den. Nn
. 5. 38. 52. 61. 78. 123. Vertaald: N°. 39. 155.

RUTGER SCHUTTE, geb. 29 November 1 708 te Diepen-

heim in Overijssel, werd in 173? predikant te Rossum en

een halfjaar later te Zalt-Bommel, vanwaar hy in 1742 ver-

trok naar Dordrecht, om na drie jaren de roepstem der Am-

sterdamsche gemeente op te volgen. A. \an den Berg, die

als knaap hem reed* had leeren kennen, vereerde hem als

zijnen vaderlijken vriend en bracht by zijne uitgave, van 's

mans nagelaten gedichten hem een verdiende hulde. Onder

het opschrift: ,,'s Heilands liefde in al wat. Hy deed en leed"

word in zijne Stichtelijke gezangen het lied gevonden, waaruit

eenige verzen gewijzigd zijn overgenomen. De Overdenking

op „een dank-, vast- en bededag," is het andere waaraan

men, met eenige veranderingen, eene plaats gaf. N°. 120. 169.

WILLEM SLUITER, geb. te Seóe den 22 sten Maart 1627.

werd, na het onderwijs van Voetius te Utrecht genoten te

hebben, predikant te Eibergen van 16 52 tot 1673 toen hy

naar Rouveen vertrok. In hetzelfde jaar werd hy reeds aan

zijne iremeente ontrukt. Te Zwolle zich bevindende, stierf hy

daar en werd in de Groote kerk begraven. A. van den Berg

had in zijne „Gedachten" van 's mans: „Gebed tot Jesum om
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versterkinge en vertroostinge in de ure des doods" uit de

„Psalmen, Lofzangen en Geestelijke liedekens" eene bewerking

aangeboden. Late'- nam hy uit het „Ilemelsche Jerusalem"

in de „Eybergsbhe Sanglust" eenige coupletten. De oude

dichter, die voor vele zijner liederen wareldsche zangwij/eu koos.

had voor dit eene psalmmelodie opgegeven die men afkeurde,

maar oin 't sclioone van den inhoud duldde. N°. 185. 190.

CLARA FEYOEXA VAX SYTZAMA, geb. te Leeuwarden

5 April 1729. Uit een aanzienlijk Friesch geslacht gespro-

ten, trad zy in 1750 in het huwelijk met Isaak Èeindeii

van Raesfelt, Heer van Heemse, Alerdinck, Pol en den Doorne.

Kapitein by een Overijsselsch regiment, dien zy na een der-

tigjarige verbindtenis verloor. Hare eerste dichtproeven waren

ouder den titel: Bellingweerder Uitspanningen . behelzende

Geestelijke en Mengelstoffen , met haar portret te Groningen

uitgegeven in 1746, door haren vader Pier Widem van

Sytzaina, Heer van Bellingweer tot Bellingweer, Winsum,

enz. In 1783 verscheen van haar: „Heemse, \\o\-, I

en Veldzang," dat zy aan hare kleinkinderen Keinhart l/aak

en Maria Clara, Graaf en Gravinue van Rechteren, opdroeg.

Een bundel gedichten werd in 17i>4 door haar te Amsterdam

in liet licht gezonden. Toen de grijze dichteres de toebe-

reidseleu tot een Euangeliscb gezangboek vernam, wenschte

/v ook een bewijs te geven van bare belangstelling in dien

arbeid. In dr\\ bundel, die voor haar dood (3 September

1807 te Heemse voorgevallen) werd ingevoerd, zag zy op-

genomen : \. tl en 154.

WILLEM V\\ DE VELDE, geb. te Amsterdam B Sep-

tember L751, ontsliep den ~M.»~"" July l
s ~'7 te Delfehaven

Gaf liy als boekhouder op een kantoor in zijne geboortestad

de bewijzen van naauwgezetheid en trouw in hel vervullen
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van zijn beroep: de weinige uren waarover hy kon beschik-

ken, werden door hem aan de beoefening der poëzy gewijd.

In de bundels van het dichtgenootschap „Hierna volmaakter"

behooren verscheidene zijner stukken op verre na niet tot

de minste. Xa het verlies van zijne eerste gade vond hy

sedert het jaar 1 7 S3 in Johanna Elisabeth Helmcke eene

voortreffelijke gezellin . die in de liefde tot de godsdienst

en tot de poëzy nnauw met hem was vereenigd. Toen hy

met andere zijner kunstgenooten voor den grooten bundel

der Doopsgezinden werd uitgenoodigd , toonde hy zich tot

medewerking bereid. L'it dat gezangboek werden er ook

eenige van hem en zijne gade in den nieuwen Haarlemschen

bundel (1851) overgenomen. Hy gaf ons : N°. 147. 174. 175.

Dat de vertaling, N°. 55. door Lotze ingebracht, van de

hand van hem of zijne echtgenoot zijn zou, is wel beweerd,

maar is, niet zoo als dit van de andere blijkt, uit de aan-

teekeningen by de familie te bespeuren.

Dr. JOHANXES VOLLENHOVE, geb. 2 Juny 1632 te

Vollenhove. Nadat hy zijne akademische studiën te Utrecht

aangevangen, te Groningen had voltooid werd hy in 1654

predikant te Yledder, van waar hy twee jaren later naar

Zwolle vertrok om van 16 65 tot 1705 de Haaa'sche gemeente

te dienen. In 16 74 vergezelde hy het gezantschap der alge-

meene Staten naar Engeland en zag zich daar den titel van

doctor in de godgeleerdheid door de universiteit van Oxford

verleend. Hy ontsliep den 14 den Maart 1708. A. van den

Berg bood achter het tweede stukjen van zijne „Gedachten"

uit 's mans „Gezangen"' het lied: „Zielzucht om aanwas van

liefde tot Jezus" aan als „zeer treffend en tegelijk rijk in

zaken en als een proeve van het beste dat er by de oude

dichters te vinden was." Dit werd even als het: „Kracht

in zwakheid" verkort opgenomen, terwijl Scharp uit eenige
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regels van 's mans Kxnistriomf een gezang samenstelde. N

64. 125. 133.

BEBNABDÜS VAN WEEMEN, geb. 13 November 17 til

te 'sHage, werd tot de Euaugeliedienst geroepen in 17^
te Akersloot, in 1789 te Oosterland en in 1793 te Leeu-

warden, waar hy zijn werkzaam leven eindigde den -2Ï
>U ' U

September lbOb. Zijne liefde voor muzyk en poezy, de smaak

door hem aan den dag gelegd in liet leiden van de god>

dieustoefeningen by plechtige gelegenheden, en zijne onver-

moeide ijver werden op hoogeo prijs gesteld.

in zijn werkjen: „Iets tot Stichting," Leeuw. 1>Ü^, komen

als: Slotzang op eene Leerrede over Fillipp. I: '220 en als

Nieuwjaarszang de beide liederen voor, die de Hervormden

in hun gezangboek bezitten. N°. 19 en 162.

A.MBBOSIU8 JUSTU8 ZUBL1
, geb. -i October 1751 in

de Berbiee. Te Amsterdam zieh aan den handel wijdende,

beoefende hy met gunstig Lit-volLT , in uren die van zijn be-

roep hem overschoten , de poézy. Na de omwenteling van

179» als Lid der nationale vergadering onderscheidde hy

zich door een geesl van gematigdheid en ernst, die hem by

eene opgewondene party somtijds op miskenning kwam te

Btaan. 1 1 > stierf als Ontfanger der Belastingen te Vlaardin-

gen, '.» October 1* 2 0. En de Euangelische gezangen is van

hem eene vertaling opgenomen : \". L.

VI. Dt vertaalde gezangen c» hunne maker».

Toen van den Berg zijne gedachten over geestelijke liederen

voor de openbare godsdienst openbaar maakte, verklaarde h)

dat het Weinig pa-te dat een Volk, hetwelk /.no\ele dirhtel-

heeft, /.ïjn gezangboek alleen of voornameÜjk aan vreemde-
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lingen zou danken , en met den meesten ernst werd dan ook

de hulp van de vaderlandsche dichters om eigen werk inge-

roepen. Een beoordeelaar van zijnen arbeid juichte dit zoo

zeer toe dat hv zich volstrekt tegen het overnemen van iedere

vertaling verklaarde en geen andere dan oorspronkelijke lie-

deren in den aanstaanden bundel van de benoemde verzame-

laars eischte. Indien aan dezen wensch ware voldaan , dan

zoude zeer zeker nog menig onderwerp , waarop men een lied

noodig keurde , onbezongen zijn gebleven , of men had de

toevlucht moeten nemen tot oorspronkelijke verzen die men nu

had ter zijde gelegd. In Februarv 1SÜ5 , verklaarde de Voor-

zitter in de voorrede voor het vierde deel zijner Proeve van

geestelijke Oden en liederen , dat er by de Nederlandsche

dichters weinig, ongemeen weinig bruikbaar voor het doel

gevonden was. Zoo men aan de opgedragen last voldoen

zou, zegt hv, „bleef er niets over dan dat men in dezen tijd

gepaste liederen opstelde of uit andere talen in het Neder-

duitsch overbracht om het groot ledig in dit vak eenigzins

aan te vullen." Het is dus de nood geweest die de verza-

melaars heeft gedrongen om van de gewenschte oorspronkelijke

liederen tot navolgingen de toevlucht te nemen. En konden

dan hier wel de drie deeltjens worden voorbygezien waarin

van den Berg eene groote verscheidenheid van geestelijke lie-

deren uit den vreemde had medegedeeld ? Meer dan één druk

was hiervan reeds verschenen. De beroemde toonkunstenaar

Nieuwenhuyzen had kerkinuzyk op alle zijne uitgegevene

Oden en liederen gereed gemaakt ; beoordeelaars hadden er

met lof van gewaagd , de verzamelaars van de Doopsgezinde

gezangboeken hadden er verscheidene van opgenomen. Be-

hoeft het ons te bevreemden dat men met dankbaarheid een

ruim gebruik maakte van hetgeen hier werd aangetroffen? Ook

by anderen : Eutgers , Scharp , Feith , van de Kasteele , Bil-

derdijk, Hinlopen, van de Velde, Zubli, vond men deels al,



268 DE VERTAALDE GEZANGEN RN HUNNE UAKEBS.

deels niet uitgegevene vertalingen , die men geschikt oordeelde

en met meerdere of mindere veranderingen opnam. Ook wer-

den er later nog gedurig verschillende gezangboeken geraad-

pleegd door de hier tegenwoordige dichters om het een of

ander lied op onmisbare onderwerpen daaraan te ontleenen.

Een enkel gezang werd uit het Latijn en een uit het En-

gelsen overgenomen. Dat het Waalsche gezangboek door de

dichters gebruikt is, blijkt uit eene vergelijking van ons eerste

en tweeenvijftigste gezang met hel vijfenzestigste en zesen-

zeveutigste der cantiques. Maar deze liederen verwijderen

zich toch te zeer van de voorbeelden waarnaar zy zijn be-

werkt, dan dat wy ze nog ala vertalingen zullen kunnen

noemen, liet zijn de Hoogduitsche dichters by wie men in-

zonderheid hulpe zocht. Meer dan een derde gedeelte van

onze Euangelische gezangeu is van hen afkomstig. Wy let-

ten hierby dan nog-

niet op die liederen, waaraan men den

aanhef of een of meerdere coupletten ontleei de.

Een vierentwintigtal dichternamen hebben wy hier te ver-

melden, liet zijn namen van mannen uit vroeger eeuw.

wier werk in hun vaderland tot op dien tijd nog in liooge

eere werd gehouden ; het zijn die van trjdgenooten die in

hunne dagen als dichters van christelijke Liederen roem had-

den verworven. By het Lezen van deze namen kunnen w

y

er ons over verwonderen dal er vele namen ontbreken van

dichters uit de eerste dagen der Hervorming, die als de aan-

voerder- van de reien der zangers, in onzen tijd met de

hoogste ingenomenheid worden begroet. 1>\ de drie liederen

van Luther, die reeds in den beginne aan de Hervormden van

Nederland achter hel psalmboek waren geschonken, werden

er thands toch geene andere gevoegd van zijne hand noch

van die zijner wakkere medestrijders. Br ia geen bewijs te

vinden dal er eenige moeite ia aangewend om de weinige merk-

waardige oudste liederen der Hervormde Kerk. welke ix als
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eene kostbare erfenis achterliet, voor hare kinderen in Neder-

land op te delven en hun aan te bieden. Hoe? In de Ne-

derlandsche Hervormde Kerk was er zelfs een voortreffelijke

vrouw opgekweekt, wier gezangen de Duitsche gemeenten

onder de uitstekendste liederen tellen. Het was Louise Hen-

riëtte, dochter van onzen prins Frederik Hendrik, later ge-

malin van Frederik Wilhelm , keurvorst van Brandenburg

,

wier werk in de nieuwe Hoogduitsche gezangboeken maar

niet in het onze , wordt aangetroffen. In een anderen tijd

,

waarin de liefde voor het aloude vorstenhuis van Oranje zich

by het volk duidelijker kon openbaren dan by de vervaardi-

ging van den bundel het geval was, zouden die gezangen

hier zeker hoogst welkom zijn geweest, ook indien zy min-

dere voortreffelijkheid mochten hebben dan er thands algemeen

aan wordt toegekend. Vreemder is het dat in de bundels van

van den Berg, vóór de vernedering van het aloude stamhuis

uitgegeven, niet één van haar, meer of minder vrij vertaald

voorkomt. 17) Maar terwijl het beginsel van onze dagen,

om in het gezangboek de stemmen van alle tijden en volken

te geven, hier evenmin als elders begrepen werd, getuigt de

gedane keuze uit het Hoogduitsch , dat de onzen zich vrij

hebben gehouden van vele gebreken , die men in onze dagen

zoo luide veroordeelt in de bundels uit dien tijd , welke in

verschillende deelen van Duitschland in gebruik waren of zijn.

Zeer vele van deze zijn of worden op de kreeten over „Ge-

sangbuchsnoth" door andere vervangen. 18) Mannen als

Bunsen , Eudolph Stier en zeer vele anderen hebben het aan-

getoond hoe het einde der vorige eeuw een menigte gezang-

boeken heeft voortgebracht , die bestemd waren om de heer-

schappy van het rationalisme in de gemeenten uit te breiden.

Men zong preken en vertoogen in rijm over God, men-

schenwaarde, de leer van Jezus Christus en de godsdienst —
over tal van plichten, ook — jegens naburen

,
jegens dieren

,

19
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tegen meineed, speelzucht, lediggang en tot lof van spaarzaam-

heid, vrijheid en onsterfelijkheid. Terwijl het geloof niet meer het

woord mocht richten tot den levenden Heiland , en dit zelfs

uit zijne oude liederen zag weggenomen of verminkt , moest

men zich tevreden stellen met uitroepingen tot de godsdienst,

de deugd, de rede. De meest bekende bijbelsche beelden en uit-

drukkingen waren vervangen door de taal van het redenerend

verstand die even zeer met de eischen van het christelijk hart

als met die der poèzy in strijd was.

De beginsels die door van den Berg openlijk in zijne „Ge-

dachten" waren verdedigd en in de vergadering door zijne

medearbeiders werden gevolgd, toonen duidelijk hoe verre

zy er van verwijderd waren dien elders heerschenden geest te

huldigen. En waarlijk wanneer wy de Hoogduitsche gezan-

gen lezen die in den Nederlandschen bundel zijn overgenomen ,

dan zullen wy redenen hebben om, zoowel uit een christelijk als

uit een dichterlijk oogpunt , de hier gedane keuze te eerbie-

digen. De meeste mannen tot wie zy zich hebben gewend,

worden thands in Duitschland met lof vermeld en zeer vele der

in onzen bundel opgenomene, zien zich ook in de Hoogduit-

sche gezangboeken van onzen tijd eene plaats verleend. IJ))

AMBROSIUS en AUGUSTINl's worden door de overleveJ

ring genoemd als de zangers van het beroemde Tc Deumi

By den doop des laatsten zoude dit gesang by beurte dooi

beiden in heilige geestdrift zijn aangeheven. Wordt de waar-

heid dezer overlevering echter door Roomsche geleerden zelve

betwist — de eer der vervaardiging wordt , behalve aan Vm-

brosius, aan Hilarius, bisschop \aa Poitiers, Nicetiua, bisschon

van Trier, en Sisebut, een monnik uit het klooster Monte Casj

sino, toegekend. Waarschijnlijk echter heeft hei gezang reedl

zijnen grond in de Oostersche kerk. Deae lofzang heefl l>\ dl

Hervorming den roem behouden, dien by eenwen lang had bezeten]
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Hoorde de eerste martelaar voor de Hervorming in Noord-

Nederland, Jan de Bakker, niet dit lied door zijne, op de

gevangenpoort te 's Hage bewaarde geloofsbroeders, zich

toezingen ?

In de Souterliedekens vinden wy het opgenomen. De Ln-

thersche gemeenten, hier en overal, namen het, naar een

vertaling, door den grooten Hervormer geleverd, aan. In de

Anglicaansche kerk wordt het op eiken dag in het jaar onder

de morgengebeden aangeheven. Maar ook de Hervormde kerk

van Genève nam in 1698 het Te Deum ouder de veertien

lofliederen op , die zy achter het toen ingevoerde Psalmboek

plaatste. N°. 3.

TOBIAS CLAUSNITZEE, geb. 1619 te Thum in Saksen

,

werd in 1614 Zweedsch veldprediker in den dertigjarigen

oorlog en hield in die betrekking op den eersten dag

van 1649, de Westfaalsche vredepreek in de stad Weyden

iii de Bovenpaltz, waar hy aldra geroepen werd om het

Euangelie te verkondigen, f 7 May 1684. N°. 93.

Dr. JOHANN ANDREAS CBAMER, geb. 29 Jamiary

1723 te Jöstadt in 't Ertsirebergte, werd in 174$ predikant

te Crellwitz by Halle, later opperhofprediker te Quedlinburg

en vervolgens hofprediker te Koppenhagen. Te ernstig en

rechtvaardig om te zwijgen by het zien van veel verkeerds

aan het hof, werd hy ontslagen en nam nu de betrekking

van superintendent te Lubeck aan , die hy later met het hoog-

leeraarsampt aan de hoogeschool te Kiel verwisselde, waar hy

stierf 12 Juny 1788. Groot was de roem, dien hy niet enkel

als uitstekend Christen, maar ook als een dichter van hooge

vlucht en verhevenheid by velen inoogstte , door de uitgave

van zijne: „Gedichte" (Leipzig 1782) in drie deelen. Zijn

streven om met zijnen grooten vriend Klopstock te wedijve-
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ren, heeft echter hera meermalen verleid tot hoogklinkeude

woorden, die het gebrek aan wezeulijke bezieling niet altijd

konden bedekken. Van den Berg gaf met de meest moge-

lijke getrouwheid zijn gezang:

Deine Schöpfung, Erd und Himmel

War, Gott, vollendet, Erd und Himmel,

Dein Adam war und Eva war

In jeder Neigung unbefleckt.

in onze taal weder. Hy deed wel met het wegwerpen van

eenige coupletten , waarvan het laatste in zes regels , eene

aanspraak behelst tot het bloed van Christus om den zanger

te wasschen van de zonde. Maar noch deze wezenlijke ver-

beteringen, noch de getrouwheid van de vertalingen hebben

Cramers naam by de Nederlaudsche gemeente grooteu roem

kunnen bezorgen. N°. 4. 7. (naar de verkorting van Storm)

N°. 13. 29. 32. 33. 74. 176.

BARTHOLOMEUS CRASSELIUS, geb. 21 Febroarj L667

te Wernsdorf in Saksen, predikant te Nidden in de Wetterau

en later te Dusseldorf, f 10 November 1724. By hem is

de oorsprong te zoeken van het eerste onzer Euangelische

gezangen. In het gezangboek der Waalsche gemeente komt

van dit lied eene navolging (65) voor, die door den Neder-

landschen dichter is gebruikt, daar de maat hiervan is o\er-

genomeu. N°. 1.

Dr. GOTTFRIED BENEDIKT FUNK, geb. te Hartenstein

21» November 173 1-, stierf als Consistoriaalraad en Keetor

aan de Domschool te Maagdenburg den IS'
11'" Jon) 1814.

Nadat hv « . r-i de studie der godgeleerdheid voor die dei

reehten had verlaten, werd hv door .1. A. Cramer te Qued-

Ünburg geroepen, die aan hem de opleiding zijner kinderen
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toevertrouwde en met zijne uitstekendste vrienden Klopstock

,

Munter en anderen hem in betrekking bracht. N°. 163.

CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT, geb. 4 July

1715 te Haynichen in 't Ertsgebergte, gestorven als buiten-

gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte te Leipzig 13 Decem-

ber 1769. De man, die door zijne geschriften en door zijn

christelijk leven een heilzamen invloed op zijn volk uitoefende,

betoonde zich een groot vriend van het kerkgezang en was

een der eersten, die de aandacht op de oude, in zijn tijd te

zeer vergeten liederen zijner kerk vestigden. Een bundel van

58 geestelijke oden en liederen, in elf dagen tijds onder de

gedurige aanroeping Gods vervaardigd, bewijst hoe hy het

christelijk leven in heiligheid en liefde, waarnaar hy met

zooveel inspanning streefde, aan anderen begeerlijk zocht te

maken. Zijn invloed op Feith is duidelijk merkbaar. (Gez.

15. 66. 179.) De vertalingen zijn uit het Amsterdamsche

Luthersche gezangboek, van van den Berg, Hinlopen en

van de Kasteele. Dat toch de vertalingen in de „Stichtelijke

Mengelpoëzy" van Van Alphen en van de Kasteele, door den

laatste zijn vervaardigd, is ons op de meest overtuigende wijze

uit diens eigenhandige aanteekeningen gebleken. Hy bood be-

halve deze nog een tweetal van Gellert aan. Zijne vertalingen

van het Gezang: „Vier blij van geest," zoowel als van het

Nieuwjaarslied: „'t Is God," werden boven die van van den

Berg gesteld. Van Gellert zijn: N°. 12. 16. 42. 59. 60.

71. 73. (een berijmde zedekundige voorlezing, door den maker

niet tot zingen , maar tot lezen bestemd ,) N°. 112. 115. 118.

119. 135. 137. 156. 159. 192,

Dr. HEINRICH CORNELIUS HECKER, geb. te Ham-

burg 1699, werd in 1726 predikant te Meuselwitz by Alten-

burg, waar hy stierf 1743. N°. 36.
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NICOLAUS HEBMANN, was cantor te Joachimsdal in

Bohemen , waar hy den predikant en liederendiehter , Joh.

Alatthesius, Luthers boezemvriend, tot een trouwen helper in

het bevorderen van het Godsrijk w*a. Hy stierf 3 May 1561.

Van zijne door eenvoud en levendig geloof uitmuntende ge-

zangen is overgenomen het lied, onder welks geklank vele

stervenden ontslapen zijn: N°. 184.

Dr. JOHANN AUGUST HEKMES, geb. 24 Augustus

1736 te Maagdenburg. Nadat hy als hulpprediker te Par-

chin in het Mecklenburgsche was opgetreden , verkondigde hy

te Groschendorf, te Wahren, te Diltfnrt het Euangelie, totdat

hy eindelijk de hoogste kerkelijke betrekkingen in Quedlin-

burg zich zag aangeboden , in wier trouwe vervulling hy ont-

sliep, 6 January 1^22. Uit zijn: „Handbuch der ReHgion"

Berlin 1779, is verkort opgenomen: N°. 105.

JEREMIAS HUBRIG, geb. 3 May 1690 te Priedeberg in

Silesiën, overleden 22 April 1775 als predikant te Schwerta

in de Oberlausitz. Ily gaf te Lauban in 1730 uit: Gottge-

heiligte Früchte, oder geistliche poëtische Betrachtungen uber

verscheidene Bücher heil. Schrift. N°. 5 5.

Dr. JOHANN GOTTLOB KHA1I, geb. 25 July L735 te

Stönnthal by Leipzig. Hy gaf te Altenburg in 1775 uit:

„Neue geistliche Lieder zur Unterhaltung der Privatandachl

uebsl Nachahmungen einiger alten förchenlieder" en stierf 85

October 1810, als predikant te Priessnitz in Saksen. N". 186.

PBIEDMCH GOTTLIEB KLOPSTOCK, geb. 8 July L724

ti Qaedlinburg. Deze groote man die al den rijkdom van

/.ijn dichterlijk genie en innige liefde tol den Christua in zijn

alom beroemde Messiade openbaarde, verklaarde hel Bchryven
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van geestelijke liederen voor een der moeielijkste dingen die

men ondernemen kan. In zijne twee deelen: „Geistliche Lie-

der" vinden wy liederen, deels door hem gemaakt, deels

veranderd. Onder de laatste behoort het beroemde Avond-

maalslied van Joh. Frank, geb. 1618, Burgemeester te Guben

f 1677, dat in v. d. Bergs vertaling van 1773 dus aanving:

Blijde, zacht verkwikte ziele,

Ach, gij kwaamt, verloste ziele,

Ora vertroosting, kracht en leven,

God had u die hoop gegeven,

Om u van uw schuld te ontlasten

,

U genoodigd met zijn gasten.

Na drie jaren zich op de godgeleerdheid eerst te Jena , la-

ter te Leipzig te hebben toegelegd , zag hy zich de oplei-

ding der kinderen van een zijner verwanten te Langensalza

toevertrouwd. De roem dien hy met zijne drie eerste ge-

zangen van de Messiade inoogstte, en de vurige begeerte

om hem tot het rustig voortzetten van die grootsche taak

in staat te stellen
,
gaven aanleiding dat hy te Koppenha-

gen door het Deensche hof op een aanzienlijk inkomen ge-

roepen werd. By den omkeer van zaken in 17 70 trok hy

als gezantschapsraad naar Hamburg, waar hy zijn meester-

stuk in 1773 ten einde bracht, terwijl straks de markgraaf

Frederik van Baden hem den titel van hofraad van Baden-

Durlach bezorgde. Hy ontsliep den 14den Maart 1803 met

de profetische woorden op de lippen , die wy in het derde

vers lezen van het aan hem ontleende lied : „De ontfermer"

waarvan wy eene vertaling bezitten, in vloeiender verzen en

met een beter slot dan Klopstock had gegeven, die met het

overnemen van Ezechiel XYI : 6 in twee coupletten had ge-

ëindigd. N°. 41. 101. 106. 140. 181.
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JOHANN CASPAB LAYATEE, geb. 15 November 1741

te Ziirich , was sedert 1769 daar in de verkondiging van

het Euangelie met den meesten ijver bezig. Aan de gevol-

gen van een geweerschot, in September 1799 op hem ge-

lost door een der in de stad rukkende soldaten, wien In-

pas verkwikking had aangeboden , ontsliep hy , vol van ver-

gevingsgezindheid en liefde in den geest zijns Heeren, den

2 Januarv 1801. Een eerste en tweede honderdtal van Chris-

telijke liederen verscheen te Zürich 1776 en 1780, die later

door „Liederen voor lijdenden" werden gevolgd (Tüb. 1787.)

Behalve enkele regels in N°. 90 zijn aan hem ontleend N .

67. 136. 145.

Dr. BALTHASAK MUNTER, geb. te Lubeck , 24 Maart

1735. Nadat men eerst te Gotha en vervolgens te Tonna

zich in den prediker had mogen verheugen, die door zijne

buitengewone welsprekendheid allen trok, werd hem het anipt

van eersten prediker by de Duitsche gemeente te Koppenhage

in 1765 opgedragen, waar hv in Cramer en Klopstock voor-

treffelijke vrienden vond, aan het heil der gemeente krach-

tig achtentwintig jaren lang werkte, en 5 October 1793

ontsliep. Uit zijne twee „Sammlungen geistlicher Lieder"

(1773 en 1774) gaven van den Berg en Feith vertalingen

van den zeer geroeinden dichter. Bilderdijk schatte hem hoog

zoo als uit onderscheidene vertalingen blijkt, waarvan er twee

in het Knangeliseh gezangboek zijn opgenomen. N". •'>. s
.

9. L65. L66.

CHBISTOPH l'i:iKl)IM( 11 NKVNDKi;. geboren 26 Decem-

ber k.723 te Bckau in Kurland, een man die door zijn echt

christelijk leven den uitgebreidsten iuvloed heeft uitgeoefend

mei alleen in de gemeenten katuilen en Qranihof, die h\ twee-

ënvijftig jaren diende, maar ook in gebed kurlaiid, waarin
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beide plaatsen gelegen zijn, schoon hy, tevreden in zijn kring,

zijn ampt als Proost der Doblennische gemeenten voor geen

hooger wilde prijs geven. De blijdschap des geloofs, die

hy bezong, bleek in de wijze, waarop hy het goed der aarde,

de vermaken en de eer der wareld kon minachten, maar was

ook in de grootste smarte steeds hem tot sterkte. Kijk in

God, dien hy ook door zijne geestelijke liederen (Biga 1767

en \774) verheerlijkte, ontsliep de grijzaart den 21 sten
July

57.

en 1774)

1802>N°.

GEORG NEUMAEK, geboren 17 Maart 1621 te Mühl-

hausen in Thiiringen, gestorven als secretaris by het Sak-

sisch archief, bibliothecaris en keizerlijke hof- en Paltzgraaf

te Weimarj 8 July 1681. Het merkwaardigste zijner ge-

zangen is wel ons gezang 17. In het jaar 1653 leefde Neu-

mark te Hamburg in de_ diepste armoede. Om brood te

hebben, zag hy zich genoodzaakt zijne Viola di Gamba, een

geliefd muzykinstrument , dat hy meesterlijk bespeelde, in

de bank van leening te brengen. Geen oogenblik werd

zijn vertrouwen op God geschokt, wien hy zijne nooden bid-

dend opdroeg, en door wien hy zich godlijk wonderbaar zag

gered. De Zweedsche gezant nam hem als secretaris in zijne

dienst. Neumark haastte zich om zijn speeltuig weder in

te lossen. Hy schreef er het beroemde, door Bilderdijk

tweemalen, in 1824 en 1826 nagevolgde: „Troostlied, dat God

een ieder te zijner tijd verzorgen en bewaren wil, naar Psalm

LV: 23." Toen hy er de muzyk op gemaakt had, speelde

hy het voor de eerste maal, onder tranen van blijden dank. N°. 17.

Dr. AUGUST HERMANN NIEMEYEK, geboren 1 Sept.

1754 te Halle, f 7 July 1828. In 1779 tot het hoog-

leeraarsampt in zijn vaderstad beroepen, bewees hy aan de

hoogeschool en de stichtingen van zijnen overgrootvader Franke
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aldaar de uitstekendste diensten, maar oogstte ook door zijne

geschriften van godsdienstige;] en opvoedkundigen aart , alge-

meen eenen welverdienden roem. Een zijner gezangen is,

door de zorg van verscheidene mannen, met het verbeteren

belast, ons merkelijk verkort aangeboden. N°. 161.

ERDMAXX NEinöHSTEB, geboren te Üchteritz by YYeis-

seufels, 2 May 1671. Van 169 7 af te Vibra, Weissenfels;

Sorau en te Hamburg het Euangelie verkondigende , betoonde

hy zich een zeer ijveiïgen strijder voor het strenge Luther-

sche leerbegrip. Hy stierf 18 Augustus 1756. Zijne: „Psal-

men und Lobgesange und geistliche Lieder" werden byeen

uitgegeven te Hamburg 1755. N°. 39.

JOHANN GEORG PFRANGEB, geboren (5 Augustus 17 1.5,

te Hildburghausen, f 10 July 1790, als konsistoriaal asses-

sor en hofprediker te Meiningen. N°. 188.

Dr. JOHANN !A('oP» RAMBACH, geboren te Malle in

Saksen, 24 February 1693, in 1723 hoogleeraar te llalle,

en in 1731 te Giessen, f 19 April 1735. Hei Lied op GfoxW

almacht is een van 's mans gezangen zoo als dit, hier en

daar en veranderd was nagevolgd in het Hervormd Bremei

gezangboek van 1802. N°. 10.

Dr. JOHANN ADOLP1I SCHLEGEL, geboren te Meuseu,

21 September 1721. In 1751 belast niet hel godsdienstige

onderwijs en de prediking in de vorstenschool (Schulpforta) by

Naumburg, weid h\ later predikanl en professor aan het gym-

nasium te Zerbst. lly -tiert' als generaalsuperintendeni van

het vorstendom Oalenberg en eerste prediker aan eer, der

kerken in HanOVer, 10 September 1798. lly heeft in zijne

drie: Bammlungen geistl. Gfesange, Leipzig 1766, van ver-
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scheidene oude liederen overzettingen in de spraak en in het

metrum van zijnen tijd willen geven, en is dus opgetreden

met omwerkingen van oude gezangen in een nieuwen toon

,

welke hem, volgens het oordeel van Rud. Stier, verre verheffen

boven eene menigte zijner tijdgenooten, die met nieuwe lappen

op het oude kleed te brengen, den geest van zeer vele oude

liederendichters ten eenemale uit hebben gewischt. Behalve

eenfr dichterlijke bewerking van Eom. VIII: 31—39 en een

kruislied, als oorspronkelijk door hem opgegeven, hebben

wy van hem eene navolging van een oud gezang eens onbe-

kenden dichters. N°. 58. 75. 12 4-.

CHRISTIAN FRIEDRICH DAXIEL SCHUBART, geb.

26 Maart 1739 te Obersontheim in het graafschap Limburg,

een man, die zijne groote talenten als redenaar en dichter

niet genoeg had toegeheiligd aan de zaak van godsvrucht en

deugd, tot wier verkondiging hy was opgeleid. Na vier jaren

het praeceptoraat te Geisslingen vervuld te hebben, weid hy

in 1768 organist en muzykdirector in Ludwigsburg. Daar

hy door zijne gedichten machtige personen meermalen belee-

digde, zag hy zich uit Ludwigsburg verdreven en na eenige

jaren, van 1777 tot 1787, in de vreesselijkste gevangenis op

de nabygelegen vesting Hohenasperg opgesloten, waar hy in

zijne, vele uitstekende geestelijke liederen bevattende „Ge-

dichte aus dem Kerker. Zürich 1785", de bewijzen gaf van

een levendig berouw en geheel veranderde gezindheid. De

hertog ontsloeg hem en benoemde hem tot hof- en tooneel-

dichter. Hy stierf 10 Oct. 1791. N°. 83.

CHRISTOPH CHRISTIAN STURM, geb. 25 January 1740

te Augsburg, was predikant te Halle, en later te Maagden-

burg en eindelijk hoofdprediker aan de Petrikerk te Hamburg,

waar hv stierf 26 Aug. 1786. Behalve verscheidene andere,
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gaf hy ook bundels in het licht, waarin hy liederen over de

openbaring Gods in de Natuur, door de meest beroemd*

dichters vervaardigd, al of niet veranderd, met die van eigen

hand, opnam. Daar hy by het opnemen van de liederen

van anderen, hunne namen niet noemde, zijn die dikwijls

onder zijnen naam opgegeven. Ze zijn uit zijne: „Sammlung

geistlicher Gesange über die Werke Gottes in die Natur,

Halle 1774. Gesangbuch lur Gartenfreunde und Liebhaber

der Natur. Hamb. 1781." N°. 164. 167.

Dr. ISAAC WATTS, geb. 17 July 1674 te Southampton,

diende de presbyteriaansche gemeente te Londen van 1698

tot 25 November 1748, toen hy, zijn door lichaamszwakte

geschokt, maar werkzaam leven eindigde. Onder zijne ge-

schriften bekleeden : „The psalms of David, imitated in

New Testament Language; together with Hymns and spiri-

tual Songs ,in three Books," nog gedurig herdrukt, eene

voorname plaats. Een dezer psalmen, in een andere maat

overgebracht, werd in: „Eenige gezangen van het Engelsch

zendelinggenootschap tot uitbreiding van het Evangelie, in

het Nederduitsch gevolgd. Amsterdam 1799," geplaatst, en

door den bewerker, Scharp voor het Euangelisch gezangboek

aangeboden , waar het met eenige veranderingen opgenomen

is. N°. 155.

CHEiSTIAN FEL1X WEISSE, geb. 8 Febmary 17 06 te

Annaberg in liet Ertsgebergte, ontfanger van belastingen te

Leipzig f 16 December 1804. Onder de dichters voor kin-

deren wordt 's mans naam steeds hoog geroemd en dat zijne

christelijke werkzaamheid nog wordt gezegend, blijkt uil de

zoogenaamde Weisse's stichting, die in zijn geboorteplaats op

zijn honderdsten geboortedag werd ingewijd. N". l
s i.
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JOHANN CHEISTIAN ZIMMERMANN, geb. 12 Aug. 1702

te Langenwiese in 't Schwarzburgsche en gestorven den 28 8ten

May 1783 als Proost te Ueltzen in 't Hanoversche. Van zijne

zeven liederen, in het door hem bezorgde Hanoversche ge-

zangboek geplaatst , werd overgebracht N°. 1 1

.

VIL

> De zangwijzen.

Na de invoering der psalmberijming had men geleerd dat

ook de keurigste berijming van de grootste meesterstukken

van godsdienstige poëzy, voor de gemeente een zeer groot

gedeelte van hare waarde moet verliezen , wanneer er niet

evenveel zorg aan de zangwijzen was besteed. De Voorzitter had

reeds geschreven dat „verscheidene van onze schoonste psalmen

te zeldzamer in onze kerken worden gezongen, omdat de

melodiën van deze te moeielijk of te weinig aangenaam voor

onze gemeenten zijn." Een ander lid dezer vergadering, de

werkzame A. Rutgers had openlijk verklaard, in de voorrede

voor zijne Gezangen voor de huisselijke godsdienst: „dat wy

een aantal psalmwijzen hebben , ten eenemale ongepast aan het

onderwerp dat bezongen wordt , — zoo onregelmatig en slecht

dat men zich verwonderen moet en vragen : hoe ze toch met

mogelijkheid zoo in de wereld kunnen komen ? — en zoo on-

verdragelijk voor het muzykaal gevoel, dat men er het oor

van moet afwenden , hebbende sommige in der waarheid meer

het voorkomen van eene accompagneerende stem eener melodie

dan wel van eene oorspronkelijke melodie zelve." Een derde,

de bevoegde Jorissen had by de uitgave van zijn Hoogduitsch

psalmboek geklaagd over „menig melodie, die een anders

heerlijken psalm onbruikbaar maakte, omdat zy te zwaar

of te onaangenaam is, terwijl ieder by het zingen het aan-

gename en hartverheffende met recht zoekt. Had men ,"
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zegt hy „toch nieer muzykaal gevoel gehad en ons eenige

betere melodiën gegeven, zoo zou niet slechts in kerken,

maar ook in christelijke huisgezinnen en gezelschappen , het

gezang van dezen en genen psalm stichting bezorgen , die

thands, om den wille zijner melodie, schier nimmer gezongen

wordt." Is het dus wel te verwonderen dat deze zaak reeds ter-

stond hier de aandacht trekken moest? Dat het niet ontbrak aan

psalmwijzen , die zeer voortreffelijk moesten worden genoemd

en by de gemeente byzonder bekend en geliefd waren , was

door deze mannen even zeer erkend. Om de moeilijkheid van de

invoering der liederen aanmerkelijk te verminderen , zou men,

volgens hunne meening , zich by een deel der gezangen van de

aangenaamste dier melodiën kunnen bedienen. Jorissen had

reeds van voortreffelijke, goede en onbruikbare psalmwijzen ge-

sproken en deze gedachte werd in de eerste vergadering uitge-

werkt, waar er een lijst werd ingediend en aangenomen]

waarop de melodiën werden verdeeld in vier soorten. Hier

werden dertig als beste, achttien als goede, zevenentwintig

als dragelijke genoemd, terwijl een getal van vierenvijftig

als verwerpelijk werd opgegeven. 20)

Het denkbeeld, hetwelk Geldorp, voor een en een halve

eeuw, tot zijne psalmberijming op veertig zangwijzen had ge-

drongen, werd hier gehuldigd, ofschoon het oordeel over de

waarde van menig psalmwijze van dat van den enden Ani-ter-

daraschen leeraar verschilde.

Had deze daarenboven niet vele zijner tijdgenooten ge-

meend dat in het groote getal van melodiën een bezwaar

voor de gemeente waa gelegen, — van den Berg had op

eene tegenovergestelde meening opmerkzaam gemaakt. Hy

sprak van hen, die over het gebrek klaagden aan genoegzame

verscheidenheid van sangwyzen — en om dezen te hnlp te

komen, bad hy ook het gebruik van de hier meest bekende

rloogduitsche en oude Nederlandsche liedermelodiën aanbevo-
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len. Overeenkomstig dit gevoelen werden dan ook by deze

gelegenheid zeer vele wijzen genoemd , die door hare aange-

naamheid, gemakkelijkheid of door hare afkomst uit den

Hervormingstijd aantrekkelijk waren en aan de Hoogduitsche,

aan oude Vaderlandsche bundels en het Waalsche gezangboek

waren ontleend.

Ontbrak het daarenboven wel in die dagen aan Neder-

landsche toonkunstenaars, die hunne talenten zouden willen

dienstbaar maken aan het vervaardigen van melodiën op gods-

dienstige liederen? "Waarom zou men niet mogen verwachten

dat dezen zich lieten opwekken om voor sommige gezangen

nieuwe zangwijzen samen te stellen?

De moeielijkheden , die zich hierby opdeden, werden niet

ontveinsd, maar toch niet onoverkomelijk bevonden. Op de

algeineene vergadering in het voorjaar van 1804, gaf de com-

missie die deze belangen had te behartigen, de bewijzen van

hare bevoegdheid en ijver om de overigen voor te lichten.

De vrijheid, die zy vroeg en verkreeg om zich tot begaafde

beoefenaars der toonkunst, by het zoeken, beoordeelen en

stellen eener zangwijze, om raad en hulp te wenden, werd

gaarne gegeven en beloofde rijke vrucht. De Voorzitter had

ook hierin reeds weder getoond , dat hy geen middel onbe-

proefd wilde laten , hetwelk eenigzins zou kunnen dienen om

den arbeid der vergadering tot hoogcr volkomenheid op te

voeren. „Twee brieven over de Zangwijzen voor Liederen

by de openbare godsdienst" door een kenner, waren door

hem te Utrecht in 1804 in het licht gegeven en den leden

van groot nut. Hoezeer de aanstelling van J. H. Nieuwold

tot correspondent in de zaak der zangwijzen op prijs gesteld

werd, blijkt uit de bereidwilligheid, waarmede zijn oordeel

werd gevraagd en zijne voorstellen werden beandwoord. Maar

ook van de hulp van andere kenners der muzyk is er een

dankbaar gebruik gemaakt. De heeren J. L. Augustini en
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J. Hess te Gouda werden om de hierin bewezene diensten

zeer geroemd. By de behandeling van deze zaak werden er

verschillende gevoelens vernomen. Wel kon hier niet onop-

gemerkt blijven wat reeds door Geldorp was aangevoerd, dat

men naar de verschillende uitdrukkingen in de verzen van

een lied, zich ook van onderscheiden maat zou moeten be-

dienen. Maar evenzeer als de psalmhervormer uit vroeger

dagen, oordeelde men hier boven alles acht te moeten geven

op de bestemming der gezangen voor allerlei gemeenten in

steden en dorpen.

Met het oog hierop werd by de vraag : wat is weusche-

lijk en volgens de regelen der muzyk door den kunstenaar

noodig te noemen ? telkens eene andere vraag opgeworpen

:

is het uitvoerbaar? Wat zoude een gezangboek zijn, dat

in ieder opzicht aan de eischen voldeed , die beoefenaars

der toonkunst aan de zangwijzen konden doen , indien de

liederen , door het zoo merkbare gebrek aan muzykale ont-

wikkeling by onze vaderlandsche gemeenten , niet of slecht

en met de meeste moeite zouden worden gezongen? Het

gewicht van dergelijke opmerkingen kon wel niet warden

ontkend. Het gebruik van heele en halve noten werd om

deze redenen dan ook niet toegelaten , zelfs niet by de me-

lodiën , die uit het psalmboek waren genomen . w nar dit on-

derscheid wel was opgegeven , maar helaas , met zoo vele

fouten , dat het verbeteren er van groote moeite kosten zou.

Zou het aanduiden van dit onderscheid in de gedrukte gezan-

gen, den onbekwamen zanger wel genoeg noodzaken om ze

naar den eisen te zingen?

Op de behoefte aan een ehoraalboek ten dienste van orga-

nisten en andere liefhebbers , werd ook hier gelet 60 aan

de vervulling daarvan terstond gearbeid.

By li«'t zien \;ui de lijst der irez.ingen, die op eenerlei

wijze gezongen worden en der oorspronkelijke zangwijzen.
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achter het gezangboek, blijkt het, dat de gekozene melodiën

voor een groot gedeelte aan het psalmboek zijn ontleend. Het

was om het gebruik der nieuwe gezangen des te gemakke-

lijker te maken, wanneer de gemeente ze op de bekende

wijzen kon aanheffen. Die psalmwijzen — waren zy niet

reeds op de lippen geweest der vroegere geslachten? Waren

ze niet reeds velen in hunne kindschheid geleerd ? De liefde

voor menig melodie zou den liederen des te lichter ingang

verschaffen. Zy die, volgens van den Berg, eene groote

verscheidenheid van zangwijzen hadden gewenscht in het

nieuwe gezangboek, mochten met leedwezen misschien op-

merken , dat een getal van negenenzeventig gezangen op

vierendertig psalmwijzen moest worden gezongen. Maar een

ander gedeelte verheugde zich er in. Het behoefde inder-

daad nog geene bvgeloovige o-ehechtheid aan het werk der

vaderen te zijn, die zich hierin openbaarde. Datheen heeft,

met de overneming van de zangwijzen uit het psalmboek van

Marot en Beza, zeker een dienst bewezen aan vele zijner

landgenooten , die de eenheid met hunne Fransche geloofs-

broeders op prijs stelden. Maar die melodiën waren toch

,

voor een gedeelte althauds, overgenomen van wareldsche lie-

deren , zoo als eenigen dat meenen te bespeuren aan vieren-

twintig psalmwijzen, wier rustingen niet met de dichtregelen

overeenstemmen, (-il. 92. 99. 123. 128.) Het godsdienstig

voorgeslacht had met groote vrijmoedigheid het schoone, ook

waar het in de dienst der wareld gebruikt was, zich weten

toe te eigenen , om daardoor by het volk des te krachtiger

de goede zaak der waarheid en heiligheid te bevorderen.

Guillaume Franc, aan wiens zorg wy, volgens het getuigenis

van Beza, en volgens de verschillende uitgaven der psalmen

van 1545 en 1564, vooral de muzykale bewerking hebben

te danken, huldigde gewis ook dit denkbeeld zijner eeuw.

Goudimel maakte de uit volksmelodiën ontstane wijzen, voor

20
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de drie overige stemmen geschikt , en gaf uit : „Les pseaumes

mis en rime fraucoise par Clement Marot et Theodore de

Bèze. Mis en musique a quatre parties 1565." De wijzen

van de oude gezangen achter de psalmen, waren uit ÏYan-

sche en Hoogduitsche verzamelingen van liederen overgenomen

en hadden voor een deel haren grond in Latijnsche kerklie-

deren, zoo als die van de tien geboden, en den lofzang van

Maria, die aan twee verschillende inelodién van het Magni-

ficat zijn ontleend en van den Avondzang. De beide liederen

van Luther : Het Gebed des Heeren en de tweede berijming

der Geloofsartikelen hebben ook hunne melodiën aan hem te

danken. De Hervormer schijnt hierin echter met eenige vrij-

heid reeds bestaande zangwijzen te hebben overgenomen

Op den Lofzang van Zacharias vinden wy de wijze van den

137 sten psalm: „Am Wassernüsse Babylons", die gemaakt

was door den berijmer Wolfgang Dachstein.

Voor het overige schuilt de oorsprong der psalmwijzen

meestal in het duister. De Hervormde gemeente beschouwde

ze als haar eigendom, en de vraag, of vroeger eeuw ze aan

wareldsche liederen dan aan Eoomsche kerkgezangen had te

danken, kwam schier niet ter sprake.

De mannen, belast met het niuzvkaal gedeelte van het

Euangelisch gezangboek, lieten zicli leiden door het beginsel

om zoo veel mogelijk aan de psalmwijzen, die als de beste

en als de goede waren opgegeven, een e plaats te geren. Men

legde de ingekomen gezangen voor zich. Op de maat werd

er naauwkeurig acht gegeven. Kwam deze overeen met die

van een gaarne gezongen psalm, dan nam men dikwijls de

wijze over. Of men altijd genoeg heeft in het oog gehou-

den, — hetwelk in de gewone psalmen meermalen vergeten,

en door Geldorp te weinig geteld is, — dat men niet

enkel op de maat, maar ook op den gteal van liet lied moet

Letten bj bel kiezen eener zang-wijze, zal niet door allen
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evenzeer worden toegestemd. Het gebrek der oude Fransche

componisten, die den jubeltoon van psalm 100 ook in het

stille lied 131 brachten, is zeker niet vermeden, als wy het

prozaïsche leerdicht: Gezang 78, er op zien gebracht. Maar

by eene naauwkeurige vergelijking merkt de kenner op, dat

de verzamelaars van het gezangboek, — indien al nog op

verre na niet genoeg, — toch deze eischen beter hebben

vervuld dan de componisten der psalmen, die als de „eerste

muzykanten van het Christendom" zijn geroemd.

Van de melodiën die in het psalmboek voorkomen, is

er byna het vierde gedeelte — voor negenenzeventig Euan-

gelische gezangen gebruikt.

De meeste overige zijn uit de Hoogduitsche kerkgezan-

gen overgenomen. De liederen die men by ons overbracht,

liet men dikwijls de zangwijzen behouden, die zy bezaten.

Vond men een bezwaar, om de eene of andere reden,

in het overnemen, dan zocht men uit den bestaanden voor-

raad eene andere, of eene geheel nieuwe, die men meer

aanbevelenswaardig keurde, zoodat wy dan ook sommige

liederen , die wy nu met onze naburen gemeen hebben

,

op verschillende wijzen zingen. Maar men zal by eene

naauwkeurige beschouwing al spoedig ontdekken, dat, waar

men oorspronkelijke liederen ontfing van onze dichters, toch

de toonkunstenaars meestal uit Duitschland ter hulpe werden

geroepen.

By het overzien van de zangwijzen, door de onzen over-

genomen, wordt het luid genoeg door bevoegde beoordeelaars

erkend, dat vele der beroemdste en geliefdste melodiën,

waarin onze naburen zich reeds sedert korter of langer tijd

verheugden , thands ook hier bekend en dierbaar zijn gewor-

den. Of men aan de meest uitstekende wijzen wel recht

heeft gedaan, wanneer men ze gebruikte op gezangen, die,

I
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wat onderwerp, geest en behandeling betreft, hiermede in

het geheel niet overeenstemden, is eene vraag, die niet be-

vestigend is beandwoord. Dit gebrek is ook wel dikwijls in

de Hoogduitsche gezangboeken reeds te vinden, maar zon hier

kunnen zijn vermeden. Als Cramer zijn proza: „Heer, Uw
schepping, aard en hemel," begeert gezongen te hebben op

de melodie: „Wachet auf," waaraan men een koninklijken

rang toekent, dan is dit by hem eene verkeerdheid. Maar de

onzen, die deze wijze voor zijn „Staat der rechtheid en val,"

en voor het schoone Hemelvaartslied: Gez. 145 tegelijk gebrui-

ken, maakteu zich niet minder schuldig. Terwijl dit gebrek

ook by andere gezangen is aangewezen, geven de meest be-

voegden echter den verzamelaars den lof, dat zy, by hunne

keuze, doorgaands de bewijzen van een juist inzicht en gevoel

hebben gegeven. De meest beroemde componisten, die \an

den Hervormingstijd af, de Kerke hebben gediend , verhoogen

thands den luister en de stichting by onze godsdienstoefenin-

gen. Niet aller namen zijn bewaard gebleven. Zie hier de

lijst van de zangwijzen en hare makers: 21)

1. Abglanz aller Majesteit 70.

Deze zangwijze komt voor in het gezangboek ten gebruike

der Euangelische Broedergemeenten van 1778. (N°. 83)

2. Ach Gott iind Ilerr 40. 97.

JOHANN HERMANN SCHEIN, geb. in 1586 te (irim-

hain (Meissen), f 1630 te Leipzig ala cantor en niuzykdirec-

tor, heefl deze wijze overgenomen uit het koraalboek der

Boheemsche broeders van 1535.

3. Allem Gott m der HöA My Sür 168. 188.

Op den grondslag der oude melodie van het „Gloria ad

Kyrie niajus dominicale" en wel der iroorden: „Kt in terra
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pax hominibus bonae voluntatis," zooals zy nog by de mis

gezongen wordt, rust de zangwijze, bewerkt door den maker

van het lied, Nicolaus Deeius, monnik en vervolgens prior

in 't klooster Steterberg, pred. te Stettin, f 1530.

4. Auf dic/i, mein Vater, wïll ich tranen. 19 en 45 (ver-

anderd).

5. Die Wanderschaft in dieser Zeit 44.

Zinzendorfs lied, in het gezangboek der Broedergemeente.

(1386).

6. Die Seele Christi heiige mich 66

De dichter van dit gezang is Johannes Angelus, f 1677.

De zangwijzen op zijne liederen verschenen in 1697 van

Georg Josephus. Drie , en vijftig kwamen in het licht

met eigene melodie, in het gezangboek van A. Freyling-

hausen van 1741.

7. Mn feste Burg ist unser Gott. met eenige verande-

ring 156.

MAARTEN LUTHER gaf lied en zangwijze in 1529, on-

der de toebereidselen tot den Rijksdag te Augsburg. By het

houden hiervan stond hy alle dagen, met de harp in de hand

en het oog ten hemel voor het venster op het slot te Coburg

en zong het.

8. Es is das Heil uns kommen her
, 159.

PAULUS SPERATUS (von Spretten), geb. 1484 f 15 54 ,
gaf

by dit in 15 24 verschijnend lied eene melodie, die hy aan

het volksgezang der vijftiende eeuw had ontleend.

9. Glück zu Creuz vom ganzem Herzen 22.
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In het gezangboek der Broedergemeenten. (537) staat het

gezang, ontleend aan L. A. Gotter van Gotha, f 1735.

10. Gott ist mein Lied 16.

CAKL PHIL1PP EMANUEL BACH, geb. te Weimar

1714, muzykdivector te Hamburg, f 1788.

11. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 82.

Van dit lied, dat in 1638 verscheen en Hertog Wilhelm II

van Saksen Weimar tot maker had, wordt de melodie aan JOH.

HUSS of aan een zijner vrienden en tijdgenooten toegeschreven.

12. Herr und Aeltster deiner Creuzgemeine 96.

Een van de schoonste zangwijzen uit het liederenboek der

Broedergemeente, op een gezang van Zinzendorf. (1109).

13. Herzliebster Jesu! was hast du verbrochen. . . . 118.

JOHANN CRÜGER, geb. te Guben in de Neder-Lausnitz,

Muzykdirector in de Nicolaikerk te Berlijn, f 1662, gaf aan

het lied van Joh. Heermann zijne melodie.

14. Ich dank dir schon durch deinen SoJni 42.

en met cene kleine verandering 46.

MICHAEL NI.KTORIUS, geb. in 1571 te Creuzberg

(Thüringen), prior van het Benedirtijnerklooster Ringelheim

by Goslar, kapelmeester aan 't hof te Wblfenbuttel, f 1621,

vervaardigde de melodie op het door hem gemaakte, hier op-

gegeven, morgenlied.

1B. TcA ruf zu dir, Herr Jetu Okritt 34.

In L5S5 komt deze zangwijze reeds voor, in hel gezang-

boek v;m Joseph Klug. Sommigen houden het voor een lied

mui Job. llu-^, dat door Speratua is omgewerkt.
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16. JesUy meine Freude 36. 5 7.

JOHANN CRÜGER, by een lied van Johann Frank.

17. Jesu, meines Lebens Leben 29. 58. 67. 191.

JOHANN SCHOP, gaf op het lied van Ernst Christoph

Homburg deze zangwijze. Behalve Johann Schop , in 1641

kapelmeester te Hamburg, wordt ook Joachim Neander, pred.

te Bremen f 1680, als maker vermeld.

18. Jesus, meine Zuversicht 39. 101. 137.

JOHANN CRÜGER op een lied van Louise Henriëtte,

prinses van Oranje.

19. Liebe, die du mir zum Bilde. . . 68. 154. 155. 186.

Dit gezang van Johannes Angelus Silesius heeft de wijze

van: „Komm, o komm, du Geist," die tot maker heeft JOH.

CHRISTOPH BACH, Organist te Eisenach. f 1680.

20. Liebster Jesu, wir sind hier 93.

JOHANN RUDOLPH AHLE, geb. te Mühlhausen in 1625,

Burgemeester en organist aldaar, f 1673.

21. Mein's Herzens Jesu, meine Lust. . 4. 6. 25. 33. 72.

JOHANN JEEP, geb. omstreeks 1580 te Drausfeld in

Saksen, gaf in 1607 op den 124sten psalm, naar Justus Jo-

nas bewerkt, deze melodie, die later voor het bovengenoemde

lied van J. G. Lange, is gebruikt. Deze zangwijze werd

veranderd voor de vijfregelige verzen van 122.

en nog eens voor de tienregelige van 100.

22. Mir nack, spricht Christus, unser Held 59.

Uit de gezangen van Johannes Angelus Silesius. Met ver-

anderingen in Gez 41.
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23. Xtoi ruhen alle Wdlder 187.

HEINRICH ISAAK, geb. 1440, in 1490 kapelmeester aan

't hof van Keizer Maximiliaan I, had de zangwijze geleverd

voor een volkslied , dat al spoedig in een reislied naar de

eeuwigheid veranderd door Dr. Johann Kesse
,
pred. te Bies-

lau, f 1547, zijn melodie bleef behouden.

24 O Ewigkeit, du Freudenwort 79.

JOH. SCHOP, gaf in 1642 deze melodie op een gezang

van Rist: „Wach auf." Joh. Crüger paste haar op het hier

vermelde lied van denzelfden dichter.

25. O gesegnetes regieren. . . . 21. 5 2. 120. 160. 182.

HEINRICH ALBERT, geboren 28 Jnny 1604, te Loben-

stcin (Voigtland), organist aan de Domkerk te Koningslnnir

,

f 1668, gaf de zangwijze aan dit lied van Mattheus Godfried

Hehl, dat wy in het gezangboek der Euangclische Broeder-

gemeente (980) vinden.

26. O IIaupi', coll Blut mul Wunden 123.

Een der grootste componisten der zestiende eeuw, HANS
LEO HASSLER, geb. L564 te Neurenberg, organist te Augs-

burg, Weenen, aan 't Saksische hof, f 1612, biedt het eerst

deze zangwijze op een wareldsch lied aan, vanwaar zy op een

veelgebruikt sterflied is toegepast , en later, onder de bewer-

king van Hermann Schein en Johann Stob&us, geboren L580

te Graudenz, kapelmeester in Koningsberg, f 1646, vooral

\oor lijdensliederen gebruikt is.

27. o Jeeu Christ! dein Kripplein id 115

JOHANN CRÜGER i< de vervaardiger dezer sangwijze,

die wv l>y dit lied van Paul < ierhardt . alt eene reeda be-

staande op: „Wir Christenleut" aantreffen.
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28. O Jesu, Quell der Güügkeit 119. 165.

Joh. Lassenius, f 1692, dichtte dit lied, dat opgenomen

is in het gezangboek der Broedergemeente. (768.)

29. O süsser Stand, o selges Leben. .... 9. 127. 180.

Dit gezang van Gottfried Arnold, f 1714, (823) in het

gezangboek voor de Broedergemeente , heeft hier eene melo-

die van C. PH. EM. BAGH.

30. Preis, Lob, FJir, Ruhm 10.

By het gezang ald. (1623) van Gottfried Arnold, dat met

deze regels begint, wordt de zangvvijze als eigene melodie

opgegeven.

31. Schmücke dicli , o liehe Seele 106.

JOHANN CEÜGEE by het lied van Joh. Frank.

32. Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig 109.

In het gezangboek van Wurtemberg van 1744 vindt men

dit gezang van Joachim Neander, dat in de grot, naar

zijn naam genoemd, waarschijnlijk in 1678 gedicht is, en

waarvan de melodie naar eene andere van 1704 werd

bewerkt.

33. Singen wir aus Herzens Grund 176.

Aan Dr. NICOLAUS SELNECKER, geboren 1532, f

1592, is zonder genoegzamen grond deze zangwijze, die aan

een Latijnsch Kerslied is ontleend, toegeschreven.

34. Sollt ich meinem Gott nicht singen . . . 38. 50. 63.

met weglating van de herhaling 140.

JOHANN SCHOP by het lied van Paul Gerhardt.
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35. Vom Himmel koek da homm lek ker . . . 112. 135.

Dat Luther met het lied, ook de zangwijze zou hebben

gemaakt voor zijne kinderen, by gelegenheid van zijn recht

genoegelijk huisselijk kersfeest, is niet zoo zeker, daar het ge-

zang reeds in 1535, de wijze eerst in 1543 wordt aangetroffen.

3fi. Wacliet auf, ruft uns die Stimme . . . 32. 62. 144.

Deze melodie, die onder de koralen een eerste plaats in-

neemt, wordt toegekend aan JACOBUS PILETOKIUS, die

te Hamburg in 1600 geboren, de organist en vriend was

van den dichter des lieds, Dr. Philipp Nicolai en stierf

in 1651.

37. Was Gott tkut, das ist woklgetkan. 105.

Men zegt dat SEVERUS GASTORIUS, cantor te Jena,

in de tweede helft der zeventiende eeuw, op het ziekbed, —
aan het troostlied, dat zijn vriend, de hulpprediker en dich-

ter, Samuel Rodigast hem, op zijn verzoek, aanbood, ter-

stond eene melodie schonk. In 1690 verscheen zy 't eerst in

een gezangboek (het Neurenbergsche). Hierop gronden som-

migen het vermoeden, dat zy gemaakt is door JOH. PACHEL-

BELL, geb. 1653, gest. 1706 te Neurenberg.

38. Was mein Gott will, geschch aUzeit 179.

Het Hoogduitsche gezang werd door den Markgraaf Albrecht

. van Brandenburg-Culmbach gedicht naar de wijze van een

Fransch volksgezang : „Il me suffit de tous mes maulx ," dat

omstreeks 1530 bekend was en ook in de Souurlicdckens op

Ps. 88 wordt opgegeven.

39. Wenn mnu StünrUein rnrhmiihn hi . 23. 81. 184. 185.

Het lied van Nicolaus Hcrmann komt in zijn, in 1563

uitgegeven werk voor, maar op eene andere bekende melodie,
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zoodat hy er ten onrechte de maker van heet. Deze zang-

wijze wordt in 1595 gevonden.

40. Wenn zur VollfÜhrung deiner Pflicht 60.

JOHANN JOACHIM QUANZ, geb. 1697, de beroemde

fluitspeler en muzykleeraar by Frederik II van Pruissen, gaf

onder zijne melodiën op Gellerts Liederen ook deze. Hy

stierf in 1773 te Potsdam.

41. Wer nur den lieben Gott lasst walten. 17. 73. 161.

164. 171. 192.

Aan den dichter van dit gezang, GEORG NEUMARK,
wordt ook de melodie toegeschreven.

42. Wie schön leuchtet der Morgenstern . . . . 178. 181.

Het gezang van Dr. Phil. Nicolai met dezen aanhef, is

eene omwerking van een wareldsch lied , waarby de wijze be-

houden is, naar eene bewerking door DAVID SCHEIDE-

MANN, f 1625, organist te Hamburg, vader van den be-

roemden Hendrik Scheidemann, dien wy onder de leerlingen

van onzen Sweelinck te Amsterdam aantreffen.

43. Wo Gott, der Herr , nicht bey uns halt . . . . 173.

De melodie op het lied van Justus Jonas, in 1543 gedicht,

komt het eerst voor in het rijkste onder de gezangboeken

der zestiende eeuw, hetwelk door Joh. Keuchenthal in 1573

werd uitgegeven.

Behalve de zangwijzen, die door ons zijn genoemd, zien wy

nog een drietal vermeld, die aan het Waalsche gezangboek

zijn ontleend. Ook daar had men een tweeenveertigtal ge-

zangen op psalmmelodiën gebracht en eenige op de met recht

bewonderde muzyk, in gebruik by de Duitsche Protestanten.
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In de plaats van wijzen, die de redactie te weinig welluidend

of al te dikwijls herhaald gevonden had, had zy andere ge-

steld , vervaardigd door liefhebbers en bekwame kunstenaars

in dit land. Onder dezen moet ook geteld worden de Am-

sterdamsche predikant Pierre Daniel Huët (f 1810), aan

wien de zorg voor het muzykale gedeelte der gezangen was

toevertrouwd. Hy wordt ons opgegeven als de man, aan

wien wy de zangwijze op ons gezang 83, zoowel als die op

een viertal andere gezangen 8. (145. 149. 168.) zijn ver-

plicht, terwijl die op gezang 18 door Pieter van Lee, notaris

te Haarlem, is geschonken. 22)

Nog blijft er een zestiental zangwijzen over, die voor

eenentwintig gezangen zijn gebruikt. Deze dragen den naam:

Nieuwe Zangwijze. Indien verscheidene echter van deze wijzen

den naam: „nieuw" dragen, wy hebben dan ze daarom nog

niet voor geheel oorspronkelijk te houden. Immers het blijkt,

dat er onder zijn, die, voor een gedeelte althands, haren

grond hebben in reeds bestaande melodiën. Zoo is de aan-

vang der nieuwe zangwijze van gezang 49, reeds voor een

gedeelte te vinden in de gezangboeken der zeventiende e» uw
,

op een lied van Martin Schalling (f 1571): „Ilerzlieh lieb

hab ich dich, o Herr."

De zangwijze van gezang 136 heH't Benige overeenkomst

met die van : „Auf dich , mcin Vater , will ich tranen."

Waarom zou den toonkunstenaars niel de vrijheid zijn ge-

gund om uit den vreemde zangwijzen over te aemen, te ver-

anderen en te wijzigen, even zoo als de dichters hel hadden

gedaan? De veranderingen, die /.y er in brachten, waren te

vele, dan dat uien de Oorspronkelijke melodiën, waaraan ze

deels ontleend waren, zou kunnen opgeven. Daartoe werd

de Baak ook niet belangrijk genoeg gekeurd voor de gemeente.
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Het was reeds veel dat de verzamelaars van het Euangelisch

gezangboek, door de opschriften en lijst, de gemeenten eenig-

zins wilden inlichten ten aanzien van den oorsprong der

zangwijzen. In de meeste gezangboeken der Protestanten in

ons vaderland worden zy niet aangetroffen.

En toch — de toonkunstenaars verdienen, niet minder dan

de dichters, bekend te zijn by de gemeente. Wie zal het

toch niet moeten erkennen hoe nameloos veel de gemeente aan

hen is verschuldigd. De verhevenste, schoonste zangen, by

wier lezing de reinste aandoeningen moeten worden opgewekt

,

zullen dien invloed ten eenemale missen, zullen eene tegen-

overgestelde werking hebben , indien de man , die er de

muzyk opbracht, tot den geest er van niet doordrong.

Maar hoe menigmalen heeft eene teedere of krachtige me-

lodie aan een gezang eene beteekenis en waarde gegeven , die

het zonder deze nimmer zou gehad hebben. Daarom is het

ons een aangename taak,' ook de namen te noemen dier oude

voortreffelijke toonkimstenaars, die van den hoogen geest, die

hen bezielde, uitstortten in hun werk en hierdoor medear-

beiden aan de stichting der gemeenten. Maar wy noemen

hier dan ook de namen van onze vaderlandsche mannen : A.

S. Hempenius (geb. 1747, f 1831 te Franeker), die ons

voor gezang 86 de wijze gaf, en van van der Pauw, die ons

als de vervaardiger der melodiën op gezang 7. 28. (84. 104)

is bekend gemaakt.

VIII.

Be ontfangst van het gezangboek.

De mannen, wien de last was gegeven om de gezangen

te verzamelen, hadden zich te verheugen in de bewijzen,

dat de verschillende provinciale synoden hen met een volko-

men vertrouwen vereerden. Meenden sommigen in de gemeente
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dat nog eerst de synoden hare goedkeuring zouden moeten ge-

ven, voor dat het boek kerkelijk kon worden ingevoerd, — deze

kerkvergaderingen achtten dit vernederend voor mannen, aan wie

zy zelve het werk hadden opgedragen, terwijl men zich hiervan

geen nut kon voorstellen en enkel moeielijkheden en nadeelige

gevolgen in het leven zou roepen. De afgevaardigden werden

daarom gemachtigd om de geheele zaak ten einde te brengen,

tot aan de invoering der liederen voor het kerkelijk gebruik.

De zorg voor de uitgave was dan ook hiermede geheel aan

hen overgelaten. Van regeringswege ontfingen zy de ver-

zekering, dat het gezangboek, met welks vervaardiging zy

zich bezig hielden , niet behoorde onder de werken , waarvan

de uitgave, by het tiende artikel der publicatie van 3 Juny

1803, aan elk was vrijgelaten, maar integendeel onder de

oorspronkelijke werken, in het tweede artikel vermeld, waar-

van het eigendom aan hen, die het kopyrecht hebben, is

gewaarborgd. Nadat de gezangen gerangschikt en na her-

haalde proefnemingen, onder tien verscheidene rubrieken waren

geplaatst, 23) werden zy, met eene voorrede, met de ver-

klaring, gevoegd achter het authentieke afschrift der gezan-

gen, en met een drietal lijsten, in het licht gegeven by

Johannes Allart, onder den titel: „Evangelische gezangen

,

om nevens het boek der psalmen bij den openbaren gods-

dienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt

te worden; op uitdrukkelijken last van alle de Bynoden der

voornoemde gemeenten bijeenverzameld en in orde gebragl in

de jaren 1803, 1804 en 1805." Ieder exemplaar zou, ten

bewijze van echtheid, onderteekend moeten zijn door een der

Leden van de commissie, aan wie het toezicht over de uitgave

bleef opgedragen. De provinciale Bynoden, aan welke het

verslag der werkzaamheden en bel gezangboek werden aange-

boden, droegen hun nu het ontwerpen van een plan op,

aangaande de wijze van in\oering tot kerkelijk gebruik. Straks
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werd de bundel met kerkelijk gezag bekleed. In alle synoden

werd het gezangboek verklaard : „te zijn met en benevens de

thans in gebruik zijnde psalmen en liederen het gezangboek

der Hervormde Kerk van ons vaderland, hetwelk op den-

zelfden voet en wijze kan en behoort gebruikt te worden

by de publieke eeredienst, als de thans in gebruik zijnde

psalmen en liederen, by de gemeente onder haar ressort."

Op den eersten dag van het jaar 1807 zouden de nieuwe

liederen, volgens den wensch van alle synoden , in al de

heiligdommen der Hervormden worden aangeheven. De waar-

dige van den Berg kon, by het opstellen van zijne leerrede

by de invoering der liederen, de verklaring afleggen: „dat

nu het gezangboek in ieders handen was, men van alle kan-

ten genoegen en blijdschap hoorde over de wijze, waarop

het werk was geschied en zich met drift onledig hield om

zich tot het gebruik van- dit gezang voor te bereiden." In

die overtuiging had hy nog zijne laatste krachten gewijd

aan het vervaardigen eener rede, waarin hy aan zijne ge-

liefde Arnhem sche gemeente het gebruik der gezangen wilde

aanbevelen. Hem was het echter niet gegund deze rede uit

te spreken en het eerste geklank der gezangen in het heilig-

dom te vernemen. Zes dagen, nadat de invoering bepaald

was, legde hy zijn hoofd neder. Zoo werd hy afgeroepen

van de aarde, toen het volk gereed was om de vrucht van

zijn jarenlang streven te plukken. Hy zag den tijd, waarop

hy zijne hoop steeds gevestigd had, in het heerlijkste licht

zich getoond. Hy had de gezangen mogen hooren, waarin

zijne vrienden Feith en Boot hem geluk wenschten met de

vervuiling van zijne zoetste wenschen. Reeds had hy de

woorden op het papier, waarmede hy zijne leerrede aan zijnen

ouden vriend en eenig overgebleven medgezel by den arbeid

der psalmberijming, zijn zeer geliefden medebroeder, Dirk

Semeins van Binnevest wilde opdragen. Toen hy de pen had
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neergelegd, ontsliep hy en de Hervormde Kerk mocht ook in

zijn laatste werk, dat straks ter perse werd gegeven, met

aandoening de bewijzen van zijn onverdoofde geestdrift voor

het gemeenschappelijk gezang aanschouwen. Wy betreuren

het niet dat hy nu henenging. Immers er zouden aldra andere

toonen dan van blijdschap worden gehoord uit meer dan

ecne gemeente des lands , voor het geschenk thands aange-

boden. De ijverige man zou alzoo zijne vreugde niet zien

verstoren door het vernemen van zoo vele aanmerkingen

,

waarmede ook zijn werk werd verguisd. Zijn ouderdom zou

niet worden verbitterd door de inoeielijkheden van den strijd,

dien het gezang bier en ginds, gedurende een reeks van

jaren, op zou wekken.

Hoe kon het toch wel anders of dat gedeelte, dat zich tot

het handhaven der oude rechtzinnigheid geroepen waande,

moest over iederen gezangbundel wel het vonnis der veroor-

deeling uitspreken. Het verbod der Dordsche vaderen, die

het gebruik van alle liederen nevens de psalmen hadden

afgekeurd en slechts eenige weinige hadden toegestaan, werd

telkens herinnerd. Al de gronden , die er sedert en reeds

voor dien tijd, van de vestiging der Hervormde Kerk af, tegen

gezangen waren aangevoerd , werden nog eens herhaald, even als

of het onhoudbare er van niet reeds lang overtuigend ware aan-

getoond. Te vergeefs moesten de verzamelaars l>v herhaling,

in voorrede en verklaring, betuigen, dat xy met alle oaauwkeu-

righeid hadden 'toegezien dat daarin niets moelit voorkomen.

eenigzins strijdig met de aangenomene leer der Nederlandsche

Hervormde Kerk. Vruchteloos was hei hen in gemoede te

hooren verklaren, dat in de gezangen niets gevonden wordt,

in liet allerminste afwijkende van de formulieren van eenig-

beid. Was hef niet reeds als een verzet tegen de ouden

gerekend , dal men andere gezangen dan psalmen by de open-

bare godsdiensl DOOdig keurde? Maar straks stonden er
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aanklagers op, die by monde en geschrifte de mannen, die

voor een groot deel in de dienst der Kerk grijs waren ge-

worden, en die getoond hadden door hunne prediking en

daden , hoe zeer zy iu de belijdenis der Kerk instemden , be-

schuldigden van onoprechtheid en bedrog. Hunne verklaring

werd als leugentaal stout verworpen en men zag geschriften

onder het volk verspreiden, waarin men deze beschuldiging

met bewijzen meende te kunnen staven. Daartoe werden er

enkele uitdrukkingen byeenverzameld, niet zelden uit haar

verband gerukt en op eene wijze verklaard, die van onkunde,

kwade trouw en bekrompenheid getuigde. Waar men lofzan-

gen op God en zijnen Zoon Jezus Christus vond , daar werd

het verlangen naar klaagliederen over 's menschen zonde en

ellende sterk uitgesproken. Waar het dankbaar leven van

den Christen in verscheiden zangen werd voorgesteld, zocht

men aanleiding om te ijveren tegen het verkeerde van in eigen

deugd en plichtbetrachting te roemen. Hier scheen de toon

te hoog voor de gemeente en men vergat, dat door deze aan-

merking, in nog veel sterkere mate een zeer groot gedeelte der

psalmen, waar de godvruchtige Israëliet in sprak, werd ver-

oordeeld. Hadden reeds ijveraars, in het laatste der zeven-

tiende eeuw, de liturgische gebeden, die in de Formulieren

van eeredienst voorkomen, aangeklaagd en in onbruik gebracht,

omdat deze te mild, te ruim waren, en van geene byzondere

genade , van verkiezing noch Verwerping spraken — de Euan-

gelische gezangen , uit het begin der negentiende eeuw , wer-

den op denzelfden grond afgekeurd. Even als die oude ge-

beden , die onze vaderen uit de hand van Datheen ontfmgen,

door een deel hunner kinderen , eene eeuw later, werden ver-

worpen, zoo weiden ook de nieuwe gezangen om dezelfde

oorzaak ongeschikt geoordeeld, en de mannen die het Euan-

gelische gezangboek bezorgden , werden met Datheen , die de

liturgische gebeden had geschonken , en met de Dordsche Sy-

21
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node , die ze had goedgekeurd , onder hetzelfde vonnis begre-

pen. Opmerkelijk is het echter dat onder de bestrijders vele

anderen geheel tegenovergestelde betuigingen aflegden. Een

ijverig Hervormde schreef, na tallooze bedenkingen tegen het

boek te hebbeu ingebracht: „Wy hebben groote reden om

ons te verblijden dat de opstellers en verzamelaars van dezen

bundel in dit huu werk de blijken hebben gegeven , dat zy

de zuivere leer der Hervormde Kerk aankleven , en dit is

waarlijk wat groots in deze dagen, en van meerder waarde

dan al te groote naauwkeurigheid in taal en dichtkunde. Ja

,

ook dit doet de gebreken, die daar ongelukkig zijn ingeslo-

pen , ras uit het oog verliezen by degenen , die vasthouden

aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, en die door

de zoetvloeiende redeneringen van de/en tijd zich niet laten

verleiden, om daarvan in het minste af te wijken."

Door een ander, die zich als een verlicht leeraar wil voor-

doen, werden „alle Euangelischc gezangen by de Hervormde

Kerk verzameld van den jare 1803 tot 1805, nagezien en

beoordeeld" z. p. 1807. Deze bedroefde zich over de hierin

voorkomende duistere en verkeerde godsdienstbegrippen , die

nadeelig waren voor de rechte denkwijze van de leer van Jezus

en zijne Apostelen en de beoefening van plicht en deugd.

Hier wordt het den verzamelaars ten kwade geduid , dat zv

te veel over Gods bestuur en voorbeschikking, sonde, ge-

nade en geloof, en te weinig over het nuttige en noodige

van goede werken hebben gegeven; en dat zy aan zuchten

over onmacht en bidden den voorrang boven waakzame BOrg

en dank voor ontfangen goddelijk licht en kracht hebben tot-

gekend. Dit gezangboek werd der Hervormde Kerk tot oneer

toegerekend, en waarom? juist omdat men er te veel denk-

beelden in vond, die als mystieke orthodoxie en dweeper}

en oneuangelische sektenleer moesten worden beschouwd.

In eene aankondiging in de Vaderlandsche Letteroefeningen
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lezen wy : „Eén troost mogen wy er voor de aanklevers van

het nog naauwgezette Hervormde kerkgenootschap byvoegen,

deze namelijk , dat de verzamelaars zich aan de rechtzinnig-

heid hunner kerkleer getrouw betoond hebben." Deze troost

werd toegediend door eenen ongenoemde, die in twee blad-

zijden den bundel, uit een letterkundig oogpunt, aan de

algemeene verachting zocht prijs te geven. Op de meest op-

pervlakkige wijze wordt over de middelmatigheid en den Hoog-

duitschen geest der meeste gezangen geklaagd. Hoe? by de

verklaring der commissie, dat zy wel eens de taal aan de

kieschheid der dichtkunde en deze aan de zuiverheid van leer

en gevoelens heeft moeten opofferen, zeggen zy, „dat er van

lieden, die dit noodig hebben te doen, weinig is te ver-

wachten en het niet vreemd is , dat het gezangboek in be-

trekking tot onzen tijd en den tegenwoordigen staat der fraaie

letteren , vrij wat graden ' minder dan Datheens psalmberij-

ming voor zijnen tijd was." Wy deelen dit mede om te doen

zien . welk een waarde er moet worden toegeschreven aan de

bestrijding, waaraan de bundel is blootgesteld geweest in de

eerste dagen. Anderen gaven zich meer moeite om de zon-

den tegen de wetten der taal- en dichtkunst, die men in de

onderscheidene gezangen meende te zien, aan te wijzen.

Het lijdt wel geen twijfel of onder deze aanmerkingen moes-

ten er zijn , die niet van grond zijn ontbloot. Voor een zeer

groot gedeelte geven zy echter te kennen, dat het den beoor-

deelaars niet slechts aan de vereischte bescheidenheid , maar

ook aan genoegzame kunde ontbreekt, zoodat wy niet zelden

veroordeeld zien, wat een zuivere smaak en juist oordeel tot

in onze dagen luide prijst. Wy behoeven daartoe slechts in

te zien de zoogenaamde „vrijmoedige aanmerkingen van een

gezelschap kerk- en lettervrienden ," waarvan kort na de ver-

schijning des gezangboeks, in 1806, er eenige stukjens in het

licht verschenen en herdrukt zijn.
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Zoo werd er in liet jaar 1807 in liet licht gegeven een

„adres aan alle synoden van dat jaar," waarby niets minders

begeerd werd dan de afschaffing van het pas ingevoerde ge-

zangboek of indien dat niet kon, de benoeming van eene

nadere commissie om „de gezangen te verminderen (in getal)

en te verbeteren, er uit weg te nemen alles wat voedsel kan

geven aan begrippen , met de leer onzer Formulieren van

Eenigheid niet overkomende, alles wat strijdt tegen de regels

der taal- en dichtkunde en het schoone daarvan tot zulk eene

hoogte gekomen, in deze dagen en in sommige gezangen zoo

treilend voorkomende." Dit adres , werd zoo als het heeten

moest, ingezonden door een aantal leeraars, ouderlingen, dia-

kenen en leden der gemeenten, die evenwel „oordeelden, in

dit adres, dezen jare, hunne namen niet te moeten opgeven,

noch zich schriftelijk in een byzonder adres aan een byzon-

dere synode te moeten richten, — daar de invoering der ge-

zangen door al de onderscheidene synoden besloten is, toen

ze nog niet uitgegeven waren. „Ook daarom oordeelden wy",

zegt de steller, „het beter dit adres te doen drukken, opdat

het door alle de synoden dezer landen en derzelver commit-

tenten zou kunnen beoordeeld worden, maar ook om der ver-

deeldheid, der verdenking van broederlijke liefde geen voed-

sel meer te verschaffen, daar wy ons vleien dat de zaak, die

uv \oorstellen en het gewichl van dezelve UWEerw. het

beste besluit in dezen zal doen nemen en ons buiten de nood-

zakelijkheid stellen andera in een volgend jaar, meer bepaald,

met bijvoeging onzer namen ons aan Uw HoogEerw. en kei

phiatse daar zulk geschieden kan, ie adresseren." Deze po-

ging om onrust en tweedrachl in de Hervormde gemeente

aan Ie stoken, werd krachtig hraiulwoord in een „brief \;tu

Philadeiphua aan den opsteller \an het adres", die te Le\den

werd uitgegeven, Zoo ontbrak het niet aan mannen, die in

leerredenen of kleine geachriften, het kwade zaad, dat er met
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kwistige hand werd uitgestrooid , zochten uit te rukken en tot

waardering en gebruik van de pas geschonkene liederen op

te wekken. Gemakkelijk gelukte dit niet.

Wel zag men , in het volgend jaar, aan de synoden en ter

plaats waar zulks nader geschieden kon, het gedreigde adres

niet aangeboden. De steller bleef in gebreke de namen van

zijne medestanders onder de predikanten, ouderlingen en dia-

kenen, openbaar te maken in eenig stuk, hoewel het hem

moest blijken dat er van wege de hoogste kerkelijke bestu-

ren, niet de minste aandacht op zijn schrijven was geves-

tigd. In plaats daarvan verscheen er echter een geschrift,

geheel in denzelfden geest als genoemd adres, dat den titel

had : „Beoordeeling met verbeteringen van alle de Euange-

lische gezangen naar de lere der Bijbels en den Hervormden

godsdienst , door een zang- en dichtlievend genootschap , op-

gedragen aan alle de leeraren van den Hervormden gods-

dienst." De naam van den uitgever, van de plaats en het

jaar zijn zorgvuldig verborgen gehouden. Dit werk is wel

het duidelijkste bewijs dat het veel gemakkelijker is verbe-

teringen te beloven dan te geven. De veranderingen, daar

voorgesteld , zijn voor het grootste gedeelte zoo weinig ver-

beteringen te noemen, dat zy het volk moesten overtuigen

van de onbevoegdheid des mans of der mannen, die zich op

den rechterstoel hadden geplaatst. Eene vergelijking van den

kerkdijken bundel met deze zoogenoemde verbeterde uitgave

,

moest doen zien hoe ongelukkig het zou zijn geweest voor

de gemeente, indien aan de rechters, die zich opwierpen,

de gewichtige taak ware toevertrouwd. Dergelijke bestrijding

mocht welkom wezen by een klein gedeelte, hetwelk geneigd

was alles toe te juichen, wat er kwaads tegen den bundel

werd ingebracht, zy bereikte volstrekt haar doel niet. Zy

die, op grond van het bekende Dordsche artikel, tegen eiken

gezangbundel meenden te moeten ijveren, konden zich slechts
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met de afschaffing en niet raet eenige verbetering immer te

vrede stellen. Anderen , die zich beklaagd hadden over

de gebreken, die uit een dichterlijk oogpunt den bande]

aankleefden, wierpen met verontwaardiging de bladen ireg,

die veel meer van verregaande eigenliefde dan van eenigen

kunstzin, oordeel en goeden smaak getuigenis gaven. Terwijl

de pogingen om twist en tweedracht te zaaien dus meer in

het rechte licht werden beschouwd, werden de gezangen door

het grootste , weldenkende deel der gemeente op steeds hoo-

geren prijs gesteld. Daartoe waren ook de krachtige maat-

regelen van het kerkbestuur dienstbaar. 24)

De Xoordhollandsche synode, die het verslag van Engei-

berts en A. Rutgers had goedgekeurd, zoowel als van den

Berg hadden verklaard, dat zy, by het invoeren van gezan-

gen, de vrijheid der gemeenten geëerbiedigd wilden hebben.

De synoden hadden, by hare eerste aanschrijvingen, den

wensch geopenbaard, dat de invoering der gezangen in de

gemeenten, niet tot verstoring, maar tot bevordering van

christelijke eensgezindheid en liefde strekken zou. Zy had-

den hierby haren wil uitgedrukt, dat men, ten minste een-

maal telkens by de openbare godsdienst, de steeds hoogge-

schatte psalmen zou laten zingen, terwijl men eenige vrijheid

hieromtrent overliet by feest- en lijdensprediking en plechtige

gelegenheden. Nadere bepalingen, die het gebruik der ge-

zangen verplichtend maakten, werden er uitgelokt door den

tegenstand, die hiertegen zich in sommige oorden openbaarde.

Al spoedig toch bleek het, dat eenige gemeenten tegen de in-

voering zich met alle bracht wilden verzetten. IV- dreigende

toon, dien gemeenteleden, en /.(•!('•> kerkeraden , aannamen

tegen hei gebruik van de gezangen, maakte hel voor menig pre-

dikant moeilijk een of meer verzen by de godsdienstoefenin-

gen op ir geven. Hier zweeg de gemeente of liet Int zingen

aan enkele stemmen over. Daar gaf zv luide teekenen san min-



DE ONTFANGST VAN HET GEZANGBOEK. 32 7

achting en galmde de psalmen uit, op wier wijzen het op-

gegeven gezang was gesteld. Het ontbrak niet aan gemeen-

ten, waar het grootste gedeelte weigerde zich gezangboeken

aan te schaffen. Mannen, die als opzieners geroepen waren,

de besluiten der synoden te helpen uitvoeren, waren er onder

de tegenstanders. Tegen dien geest zich te verzetten scheen

menigen prediker eene vruchtelooze moeite. Om den vrede

te bewaren , liet meer dan een , die anders dén liederen ge-

negen was, ze rusten. Hoe? Waren er zelfs niet onder de

leeraars, die zich geroepen waanden om de gebreken in het

gezangboek aan te wijzen, de verdiensten er van te verdon-

keren en de gemeente voor den zegen, die in een waardig

gebruik er van zou zijn opgesloten, steeds meer onvatbaar

te maken? Was het wel te verwonderen, dat zulke voorbeel-

den ook schadelijken invloed uitoefenden op andere gemeen-

ten en eene ontevredenheid verwekten, die het uitvoeren van

de synodale besluiten, voor den krachtigsten en weigezinden

dienaar des Euangelies bezwaarlijk maakte? De synoden zagen

zich nu gedrongen om hun besluit van 1806 aan te dringen

en alle leeraars ernstig aan te bevelen om ten minste eenmaal

iets uit de gezangen op te geven en de gemeente tot eerbied

onder het zingen er van aan te sporen. Overijssel wekte,

even als Stad en Lande, waar sommigen in de eerste aan-

schrijving een grond meenden te vinden om het gebruik na te

laten, in een brief hiertoe op. By de ondervinding echter,

dat elders zachtere maatregelen ontoereikende waren, werd er

betooning van kracht tegen kerkelijke personen volstrekt noodig

gerekend. De Zuidhollandsche synode van 1808, acht ge-

vende op den voortdurenden tegenstand, ofschoon allen dwang

hierin by de gemeenteleden veroordeelende . meende hen, die

in de dienst der Kerke waren, te kunnen verplichten tot orde

en gehoorzaamheid aan hoogere besturen. Had zy vroeger

gesproken, dat de gezangen behoorden gebruikt te worden,
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zy had dat woord gebruikt, omdat zy warsch was van ge-

bieden, maar daarmede, volgens hare verklaring, de volstrekte

verplichting aangeduid om telkens oezangen te gebruiken. Zy

verbood nu den predikanten, in byzonderheden alles, wat

strekken kon om de bedoeling der synode te ontduiken of

te verijdelen. Wie in eenig opzicht hieraan schuldig waren,

zouden door kerkeraden of, by nalatigheid van deze, door de

klassen, waaronder zy behoorden, ernstig terechtgewezen en

by volharding, als moedwillige overtreders der kerkelijke wet-

ten worden gestraft, zelfs tot schorsing en afzetting van hun

dienst. Op gelijke wijze werden kerkeraadspersonen en voor-

zangers tot het geven van een goed voorbeeld geroepen en

by overtreding met kerkelijke straffen bedreigd.

Van dit besluit werd aan de andere kerkvergaderingen

bericht geireven met den wensch, dat deze hiermede in over-

eenstemming zouden handelen. In het volgende jaar ver-

klaarde zich dan ook de synode van Friesland bereid om

hare besluiten van de beide vorige jaren met kracht te hand-

haven. Predikanten en kerkeraadsleden werden verplicht zich

van alle meerdere of mindere tegenwerking van het behoorlijk

gebruik der Euangelisehe gezangen te onthouden, maar ook

naauwkeurig elke storing, by of onder 't openbaar gezang der

Liederen, zooveel mogelijk tegen te gaan, terwijl geen tegen-

strevers als leden van den kerkeraad benoemd en bevestigd

/.ouden mogen worden. Onder de elas-i^ van Dokkum waren

er onderscheidene gemeenten, waar het gezangboek aanleiding

had gegeven tot de treurigste verschijnselen, die niet dan

door eene krachtige houding der kerkelijke besturen konden

beteugeld worden.

Ook in Zeeland zou het blijken, dat de afkeer van alle

verandering, die by hei psalmgezaug zicb bad geopenbaard ,

nog in vele gemeenten Levendig was. Op het eiland Walche-

ren hadden er bewegingen plaats, die de aandacht van de
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Regering des lands hadden getrokken , zoodat er door den

Landdrost maatregelen moesten worden genomen om orde en

vrede te bevorderen. De kerkvergadering, deze hnlp met dank

erkennende, maakte de gemeenten bekend dat alle weerspan-

nigheid, door predikanten, voorzangers, kerkeraadsleden be-

toond, met schorsing en ontzetting zou worden gestraft.

Zoo werden de bewijzen van eene gewenschte eenstemmig-

heid door de verschillende synoden gegeven en aldra werden

er de teekenen bespeurd dat de genomene maatregelen gun-

stig werkten. De predikant die thands een vers uit den ge-

zangbundel opgaf, de voorzanger die het aanhief, werden wel

niet terstond gehoorzaamd en gevolgd. Meermalen was het

slechts nog een enkele stem, die zich deed hooren en aan de

algemeene stichting werd het lied hier niet dienstbaar. Maar

de gemeenten wisten het, dat het opgeven van een vers uit

de gezangen even als uit de psalmen, voor den leeraar en

voor den voorzanger verplichtend was, en dat het nalaten

daarvan door de kerkelijke besturen streng zou worden ge-

straft. Over dien maatregel mocht men onder elkander wrok

en wrevel toonen . maar men begreep dat ieder leeraar, die

niet zijne betrekking wenschte vaarwel te zeggen, tot gehoor-

zaamheid geroepen was. Hy werd dus door dit besluit be-

veiligd en kon met wijsheid en voorzichtigheid, door de keuze

en het voordragen van een gepast gezang, menig vooroordeel

langzamerhand wegnemen, dat in onkunde zijn grond had.

Wie meer dan eenmaal uit de gezangen wilde doen zingen

,

mocht zich eerst nog meerdere moeielijkheden getroosten.

Sommige gemeenten poogden dit zelfs te verhinderen door op

de borden éénmaal het woord: gezang, te doen schilderen.

Het bleek in verschillende oorden des lands , hoezeer de

liefde voor kerkelijke gezangen by de gemeenten nu krachtig

werd bevorderd. In steden en dorpen ontstonden er zang-

vereenigingen , waar ouden en jongen zich oefenden in het



330 ÜE ONTFANGST VAN HET GEZANGBOEK.

aanheffen van cie nieuwe liederen. Voor en in den tijd der

uivoering zocht men op menige plaats de plechtigheid der

christelijke feesten te verhoogen, hier door een vierstemmig

gezang, daar door verschillende zangkoren. In opzettelijk

hiertoe bestemde godsdienstoefeningen werden er cantates van

N van Alphen, Feith, Hinlopen en anderen aangeheven. Elders

werden Euangelische gezangen daartoe gebruikt of behalve

deze, nog andere feestliederen gezongen. Alzoo werd daar

de wensch van van Alphen vervuld, tot welks verwezenlij-

king de verzamelaars van den gezang-bundel ook gaarne zoch-

ten mede te werken. De zncht voor een waardig orgelspel,

die reeds by de invoering der nieuwe psalmberijming zich

krachtig openbaarde, werd van nu aan nog des te meer op-

gewekt. Tal van gemeenten, zoowel in dorpen als steden,

versierden nu hare heiligdommen met orgels. 2 5)

Zoo gaat het gezangboek door goed geruchte en kwaad ge-

ruchte voort den schat des Euangelies aan duizenden aan te

bieden , en wie zal ze tellen de goede gedachten , die het al

in de heiligdommen heeft opgewekt'? Hoe velen hebben in

het huis der rouwe, moed en sterkte hieruit opgedaan tot

het dragen van de hun opgelegde last. En herinneren «rv

ons niet, hoe menigeen, op het sterfbed onder het stamelend

uitspreken van een der gezangen, van ons afscheid nam, en

rustig zich aan zijnen Vader in Christus aanbeval? Waar

zulke getuigenissen kunnen worden gegeven, daar zal de Her-

vormde Kerk — al zal zy het gebrekkige opmerken en gaarne

wensclieu verbeterd te zien nog met dank zich verkwik-

ken aan de bron van stichting, die hierin is geopend. UÜ

dien zegen, tol op heden toe aan het werk geschonken, blijkt

dat de gebeden die dagelijks werden opgeionden, zijn \er-

lioord geworden l>y God.

En nu, de mannen die aan dien arbeid zich hebben loe-

gewljd, zijn heengegaan. 26) Maai hun arbeid i- niet ijdel
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geweest in den Heer. De dank der latere geslachten is het

loon, dat zy mogen inoogsten. Wat Feith, aan het einde

van den arbeid, zijnen vriend A. van den Berg toezong,

wordt door ons tot hen allen gericht:

Hoe rijk beloont Gods gunst uw werk ,

Daar jaren na uw dood, de Kerk,

Als zy haar Koning zingt, nog uw gedachtnis zegent.

Maar dan ook als Gods liefde u loont,

Voor al uw dienst , der Kerk betoond

,

Blijft onze aanbidding toch vereenigd troonwaarts rijzen.

Wy zingen eeuwig de eigen stof,

Wy zingen éénen God tot lof,

Maar gy op englentoon, wy nog op aardsche wijzen.
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ten (I en \\) en de leerrede tot invoering der gezangen bestemd, van van

den Berg, — de voorrede van A. Rutgers voor zijne Liedereu voor de

huisselijke godsdienst, — het rapport der Noord-IIollandsche synode ,
—

het voorbericht van Jorissen voor zijne Nieuwe Hoogduitsche Psalmbe-

rijming en de voorredenen van lYith rooi zijne twee bundels Mederen.

Enkele byzonderheden zijn aan godgeleerde en letterkundige tijdschriften

dier dagen, — andere aan .schriftelijke en mondelinge inededeelingen

van tijdgenooten, vrienden en bloedverwanten, 100 wil als aan aantee-

keningen van leden van de commissie ontleend. Het Notulcubock .

slechts voor een gedeelte bewaard gebleven en in het synodaal Archief

geplaatst, is oiel /eer rijk in belangwekkende, van elders onbekende

bv zonderheden.

Jfpej , Qesek. der Kerk in dr L8* eeuw. VI. 151. Lit een „Brief

aan «lin M-hrijwr \an het M-huit praat je", — tegen de -e/.angen — is

het aangenaaide op blz. 827. Waar en waardig is Int gezangboek

slechts in bei openbaar beoordeeld in de Vickikund. Aanmerk, op de

l Oen. ran .1. Lublink den jongen). Amst, L806. fpej en Dennoul

1\. :ü'J. Glasius, Oeeek, der Kerk m Nederland. Hl. 1'J7.
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16) In de Hervorming 1849, N°. 21, 23; Kerkelijke Courant 1851
;

N°. 17 en de Navorscher, Deel II, en Bijblad tot Deel, III en V, zijn

er verscheidene lijsten medegedeeld, die deels van leden van de com-

missie voor het gezangboek zelve afkomstig zijn. Aan de bereidwillig-

heid van vrienden en verwanten van sommige leden dank ik het , dat

ik onderscheiden andere lijsten heb gezien , door de verzamelaars zelven

of naar hun eigen handschrift opgemaakt. In het Alphabetisch Register

van alle verzen der Psalmen en Euangelische GezangerL Amst. 1854

verscheen daarenboven een naamlijst van de dichters der Euangelische

gezangen naar het handschrift van den secretaris uer commissie tot de

verzameling. Uit de vergelijking van al die opgaven blijkt het duide-

lijk, dat de verzamelaars zelven verschillen, eu dat deze hier, een ander

in een ander opzicht zich heeft vergist. Is het gemakkelijk, uit de

dichtbundels , welke uitgegeven zijn door de dichters , die het meeste

hebben bygedragen , den oorsprong der meeste liederen te kennen , —
moeielijker is het den auteur te ontdekken van menig onuitgegeven

lied, dat onder verschillende namen wordt vermeld. Ik heb daarom

vele redenen om mijnen hartelijken dank te betuigen aan die velen,

die met de meeste bereidwilligheid my inlichtingen hebben gegeven

,

waartoe zy, door hunne betrekking tot de verzamelaars of tot de

dichters en dichteressen, in staat waren. Ook by het mededeelen van

enkele levensbyzonderheden van de dichters en dichteressen, die of

niet, of onvolledig of verkeerd, elders waren opgeteekend, heb ik aan

zeer velen eene groote verplichting. Behalve op de Boekzaal voor de

geleerde wereld en de Handelingen der Maatschappy van Nederlandsche

Letterkunde te Leyden, wijs ik voorts hier op Witsen Geysbeeks "Woor-

denboek en het vervolg er op , door A. J. van der Aa , en op B.

Glasius, Godgeleerd Nederland, 's Hertogenbosch 1856.

Belangrijk is, ook om het levensbericht en de daar aangehaalde

bronnen, de volledige uitgave van al de Dichtwerken van Mr. Hierony-

mus van Alpheu, door Mr. J. J. D. Nepveu, Utrecht 1858, waarvan

binnen weinige jaren eene tweede druk noodig werd. E. J. Post, Leer-

rede over Hand. XVIII : 25 b, ter gedachtenis van A. van den Berg op

den bosten January 1807 , uitgesproken te Arnhem 1807. Bilderdijks

Dichtwerken door Mr. da Costa. Haarlem 1856—1859. Vooral V.

bl. 15—19, VI. 202. XIII. 204. XV. XVI. Dichtwerken van

Mr. P. L. van de Kasteele , volledig verzameld en met een levens-

berigt van den dichter verrijkt door Mr. J. C van de Kasteele.

2 Deelen. 's Hage 1844, inzonderheid I. Voorrede VII—IX. Leven-

schets 7 vv.
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Dr. J. Scharp, Afscheid van den openbaren Enaugeliedieiist , Rotter-

dam 1826, bladz. 106.

Dr. B. ter Haar, Een woord ter nagedachtenis van Johanna Elisabeth

van de Velde, geb. Helmcke, iu het Christelijk Maandschrift lb4ö.

pag. 19. Overgenomen in zijne Offergave, pag. 167.

17) Joh. Wegfiihrer, Leben der Knrfürstm Luise gebomen Prinzess

von Nassau-Oramën. Qemahlin Friedrich Wilhelm des drossen Kur-

fursten zu Brandenburg. Leipz. 1838. bl. 198 w. Eene levensschets

der vrome vorstin werd in ons vaderland gegeven in het Christelijk

Maandschrift 1852, door K. S. Adania van Scheltema, die ook eene

vertaling van twee harer liederen gaf, waarvan eene, met eene navol-

ging van da Costa, in het Hersteld Luthersch gezangboek voorkomt.

Ook ter Haar leverde er eene. Eene vertolking van alle vindt men

onder meerdere gezangen der oude Hervormde Kerk, in Verscheidenheid

en Eenheid. ( 'hristelijke gezangen. Leyden 1858.

18) Terwijl Bunsen, Wackernagel, Daniël en Layritz in hunne

bloemlezingen, uit den rijken hof der oude en jongere geestelijke lie-

derenpoëzy, den rijkdom der Kerk van verscheidene zijden hadden iu

het licht gebracht, trad Rudolf Stier op met zijn: Die Gesangbuehsnoth.

Eine h'ritik unsrer moderner üesangbüe/ier mil besondrer Rneksieht auf

die preussische Provinz Sachsen. Leipz. 1838. Vele zijner woorden

werden straks door geheel Duitschland herhaald.

19) Over het Te Deunt: Dr. H. A. Daniel, Thesaurus Hgmnologieus.

Lips. 1855. II. 276 sqq. Over de Hoogduitsche liederdichters E. E.

Koch, Geschichte des Kirc/ienlieds und Kirchenijesanqs mil besonderer

Rücksicht auf Wwtemberg. II. Thl. Stuttg. L847. Historische Nach-

richl r. -m Brüder-Oesangbuche des Ja/nes 1778 and VOn dessen L'oJer-

Verfassern. Gnadau 1851. Achter Alb. stnapp'a Evangeliseher

srhatz en verschillende Boogduitache gezangboeken worden ei eenige

levensbyzonderheden der dichten medegedeeld. Hit ia Beer duidelijk

dat on/c commissie /.eer weinig ach met de vraag naar de uitheemsche

dichters heeft ingelaten. De vertalers Belven achtten bel niet uoodig.

Als /y in een of ander oud of ui» uw kerkdijk gezangboek of bloem-

lezing uit den vreemde een lied vonden, hetwelk hunne belangstel-

ling wekte, volgden t) bel na en achtten hel reeds voldoende, wan-

neer zy dat bock vermeldden, zonder au verder te roeken, wie er de

maker vau was.
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20) Onder de zeer goede werden opgegeven: Ps. 3. 21. 24. 62.)

95. 111.) 35. 36. (68,) 38. 42. 43. 47. 65. (72. 66.

(98. 118.) 73. 74. (116.) 75. 77. (86.) 81. 84. 89. 97.

99. 105. 119. 133. 134. 135. 138. 140. (Tien geboden.) 150.

Goede

:

1. 15. 19. 22. 30. 76. 139). 31. (71.) 33. (67). 51.

(69). 60. (108). 87. 93. 100. (131. 142. Morgenzang.; 103.

117. (127). 130.

Dragelijke

:

5. (64). 9. 16. 17. (63. 70). 26. 29. 34. 39. 40. 44.

45. 55. 56. 58. 61. 78. (90.) 101. 106. 107. 113. 121.

122. 136. 143. 146. 147.

De overige worden als venverpelijk opgegeven.

Henrieus Gcldorp had zijne Psalmen in rijm en dicht gestelt

om gezongen te worden op veertich der gewoonlikke wijzen. Am-

sterdam 1644.

De melodiën, die hy behield, zijn:

Ps. 2. 3. 5. 6. 9. 16. 23. 24. 25. 27. 32. 33. 35.

36. 38. 40. 42. 50. 51. 65. 66. 74. 77. 79. 80. 81. 91.

92. 100. 103. 110. 119. '125. 128. 129. .130. 140. Mariaas

Lofzang. Simeons Lofzang. Gebed des Heeren.

Dr
. E. C. Kist geeft als de voortreffelijkste op: Psalm 25. 36. 38.

42. 65. 66. 81. 84. 119. 134. 150.

Als de goed vloeiende: Psalm 1. 19. 24. 29. 32. 35. 43. 47.

49. 52. 55. 60. 61. 73. 74. 75. 77. 84. 89. 93. 97.

101. 102. 103. 105. 113. 117. 121. 122. 123. 124. 132.

133. 135. 136. 138. 140. 141. 146. 147. Simeons Lofzang.

Bedezang. Dankzang na het eten.

De overige noemt hy stroef en niet zoo gemakkelijk of wel onaange-

naam om te zingen.

21 ) t
Behalve de werken van Schneider, ChoraJkenntnisz. Neisse und

Leipzig. Werner Orgelschule Mainz 1824. Hauser Geschichte des Kir-

chengesanges
,
Quedlinburg und Leipzig 1834, gebruikt door J. H. Huls-

ken in zijne t)Namen van de diclders der EttangeliscJie gezangeii en de

componisten van eenige in de Nederlandse//e Hervormde kerk gebruikelijke

koraalmelodiën. Deventer 1849," hebben wy geraadpleegd het tweede

deel van Kochs werk, dat „die Lieder und Weisen" behandelt, en

J. B. Litzau: De melodiën der Psalmen, Loj-enEuang. Gezangen in ge-

bruik by de Hervormde gemeenten in Nederland voor orgel of pianqforte,

22
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vierstemmig bewerkt en met tusschen- en naspelen voorzien. Rotter-

dam 1854.

22) Volgens de Kerkelijke Courant 1851 X° 3 zijn er in de Waal-

sche Cantiques slechts twee Hoogduitsche (17 eu 92 (?) en 42 psalm-

wijzen. Als de nieuwe zangwij zen worden er opgegeven Cant. 2. 5.

9. 13. 14. 18. 23. 28. 31. 37. 38. 4o". 42. 47. 50. 57.

58. 77. 94. 105. 113. 117. 118. 126 van Pieter van Lee te Haarlem.

Cant. 3. 15. 34. 62. 65. 67. 80. 89. 90. 92. 99. 104.

116. 125 van Pierre Daniel Huët.

Cant. 69. 71. 73. 78. 97. 108. 112. 121 door Remmers, Or-

ganist der Waalsche kerk te Amsterdam.

Cant. 27. 35. 75. 84. 85. 88. 106 door een voornaam lief-

hebber fvan Goens, naar men meent, te 's Hage . J. A. M. Mensinga

geeft in de Gids F. Xieuwenhuysen op als componist van de melodie

van Cant. 104. Litzau meent haar aan den Berlijnschen organist J. S.

Harson, f 1792 te mogen toeschrijven.

23) Over de rubrieken is er aanhoudend in Duitschland by het be-

oordeelen der gezangboeken gestreden. De oudste en eenvoudigste rang-

schikking voegt ze naar het kerkelijk jaar, maar deze heeft, evenzeer

als het volgen van een theologisch schema, aanleiding gegeven tot

menig bezwaar, dit .]. P. Lange meende te overwinnen door eene an-

dere orde te volgen, welke anderen echter niet natuurlijk vinden.

Dr. J. P. Lange, Die kirchliche HymnologU oder die Lehre vom Kir-

chengesang. Zürich 1843, de inleiding op zijn Dentsches Kirc/tenlie-

derbveh.

24) H. J. Royaards. Hedendaagse!) kerkregt hij ile Hervormden in

Nederland. II. 161—173.

25 Wj hebben voor ons liggen: Feestgexangea voor de Hervormde

gemeente te Zutphen 1792, verschillende Cantates voor het godsdienstig

gezelschap van 'i Hage <>p de feesten, door W. T. van Limburg

en It. P. Van de Kasteele L803, Liederen op de reesten te Groningen

1806 en 1807.

\". C. Kisl geefl in hel Archief X. bl. 289 de onderscheiden gemeen-

ten op, die ran de nieuwe psalmberijming tot de invoering der ge-

i , en van dien tijd al' tot 1839 in lul bezit van orgels zijn

geraakt
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26) G. Masman f 28 Nov. 1812. G. Smit f 23 Dec. 1815. P. Jans-

sen Emer. 1814, f 4 July 1818. P. I. de Fremery, Emer. 1810, f

7 Dec. 1820 te Utrecht. B. Taay, Emer. 1818, f 13 Juny 1821.

M. Jorissen, Emer. 1818, f 13 January 1823. H. Muntinghe, f 24

April 1824. J. A. Lotze — rustend Hoogleeraar aan de vervallen Har-

derwijksche hoogeschool, f 15 December 1832. J. Rutgers, 15 April

1834. M. J. Adriani, f 6 December 1845.



HOOFDSTUK V.

VAN DE INVOERING DER EUANGELISCHE GEZANGEN TOT

OP ONZEN TIJD.

De psalmen.

Wien zal liet bevreemden dat by den strijd, die door den

nieuwen gezangbundel was gewekt, de psalmberijming nog

eens met nieuwe belangstelling werd gadegeslagen. Van de

eene zijde werden nog eens al de lofspraken herhaald, die

sedert den tijd van Datheen aan de psalmen waren gegeven.

Ja, het overtollige en het ongeoorloofde van gezangen voor

eene Christelijke gemeente, werd nog sterker uitgesproken dan

ooit Calvijn en de oude Nederlandsche Hervormde Kerk had-

den gedaan, die immers terstond eenige gezangen achter het

psalmboek hadden opgenomen. Waar Bommigen de moeite

nog namen om te wijzen op uitdrukkingen in de gezangen,

die hun minder gepasl schenen voor de Hervormde gemeente,

vroegen anderen of de taal der onde [sraëlitische dichters

wel altijd in overeenstemming was mei den geest des Ehian-

gelies, die in de Hervormde Kerk Leefde. Hier wees men op

psalmen, waarin de oude dichter reelit vraagl van God en

de verklaring aflegt dat hv wandelt als zijn knecht, en op-

recht win handel, zijn schreden richt naar Gods wet. (Ps. 26)

Daar wijst men er op hoe ondervonden \oor>poed voorgesteld
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wordt als eene belooning van menscheujke godsvrucht en deugd.

(Ps. 18) Elders wordt een reeks van psalmen opgenoemd,

waarin de vrome Israëliet de stoutste betuigingen aflegt van

zijn vertrouwen, liefde, gehoorzaamheid en verlangen naar

God. En de bedenkingen van hen, die den toon van vele

gezangen te hoog vonden, werden beandwoord met de ver-

klaring en aanwijzing, dat deze in geene mindere mate tegen

de psalmen moesten worden ingebracht.

Moest er vervolgens ook niet de aandacht worden gevestigd

op die psalmen, waarin de tegenspoed der vromen nog niet

overeen kan worden gebracht met het bestuur van een recht-

vaardig God? En wie zou de zoogenaamde vloekpsalmen , waarin

sommige oude zangers den God der wrake aanroepen om
hunne vijanden aan de schrikwekkendste jammeren bloot te

stellen, op de lippen van Christenen durven leggen?

Wat over het onbruikbare van zeer vele psalmen voor de

Christenen, door den hoogleeraar E. Tinga in de te Eraneker

in 1803 uitgegevene „Verstrooide gedachten over verschillende

onderwerpen" geschreven was . werd in kleine geschriften en

leerredenen en in byzonder onderwijs herhaald.

Zou nu het opmerken van deze onvolkomenheden en ge-

breken het gebruik der psalmen verhinderen? Het synodaal

besluit, hetwelk by elke godsdienstoefening ten minste een-

maal een psalm voorschreef, zoowel als de behoefte om hen

die zich niet lieten overtuigen, te ontzien, beschaamden wel

de vroeger gekoesterde vrees, dat de psalmen door de ge-

zangen verdrongen zouden worden. Wie zou dat ook begeer-

lijk hebben geacht? Wie zou het niet als de grootste schade

hebben beschouwd? Of beslaat onder de gewijde boeken des

Ouden Verbonds, de psalmbundel niet de eerste plaats voor

het godsdienstig gemoed? Is daarin niet verkwikking en ver-

sterking voor alle ziele, die dorst naar haren God?

Met diepen eerbied nam de Zaligmaker de taal der psalmen
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op zijne lippen. De laatste nacht zijns levens hoorde Hem

,

in de opperzale te Jeruzalem de gewijde psalmen met zijne

jongeren aanheffen. En blies Hv den Laatsten adem niet uit

met een woord, aan eender oude harpliederen ontleend? De

Apostelen riepen op tot psalmgezang. En de zonen en doch-

teren der Hervormde Kerk zouden hunnen oorsprong moeten

vergeten, indien in hunne heiligdommen de taal moest ver-

stommen, waarmede op velden, in gevangenissen en op brand-

stapels, de vaderen hun (ïod hadden verheerlijkt. Om dit

te voorkomen, gaf de Harderwijksche hoogleeraar, A. Ypey

eene „Verzameling van eenige op eenen Euangelischen toon

gestemde psalmgezangen, uit onze gewone berijming gekoo-

zen" te Amsterdam in 1806 uit. Hy verklaart dat hv getracht

heeft den ])salmbundel „te ontdoen van alles, wat niet chris-

telijk genoemd kan worden, van alles wat Israëlitisch is en

tot de oude, door Christus afgeschafte godsdienstinrichting

behoort. Hy had, geheel of gedeeltelijk die psalmen uitge-

kozen , die niet op de godsdienst van de Israëlieten en Joden

alleen, maar ook op die der Christenen toepasselijk zijn." Andere

had hv met weinige veranderingen toepasselijk gemaakt. Hv

erkende, dat er meerdere zouden kunnen geplaatst worden,

indien h\ grootere veranderingen had willen maken, maar dat

durfde hv niet. De orde der psalmen wordt door hem ge-

volgd. Opschriften worden door hem niet gegeven. Wel was

de aanwijzing van eenige psalmen, achter de gewone psalmbe-

rijming, dooi- lifiii gewijzigd opgenomen, maar van verschei-

d "ir psalmen, die hierin waren opgegeven voor de eene of

andere gelegenheid, waren de bedoelde venen door den hoog-

leeraar achtergelaten. Immers zijne groote vreea voor ht

hem te veel Israëlitisch scheen zoowel als voor veranderin-

gen, deed hem te \e<l wegwerpen, hetwelk tot heden loc

zeer bruikbaar wordt geacht voor de gemeente. Zoo wierp

hy psalmen, sla den negenenveertigsten psalm geheel ter
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zijde, en nam van den vierentachtigste!! psalm slechts het

laatste vers, ofschoon dat al zeer weinig betrekking heeft op

„het gebrek van toegang tot de openbare godsdienst," waarop

de psalm, ook volgens zijne aanwijzing, dienen moet. By

dat alles heeft hy toch niet vermeden psalmen op te nemen,

waarin de taal van roem op eigen deugd en de eisch om

naar recht behandeld te worden (Ps. 26) wordt gehoord. Ook

worden sommige Oostersche uitdrukkingen, als de „vrolijk,

zingende, en naar omhoog handen klappende stroomen" (Ps.

98 : 4) door hem geduld. Als hy de woorden: 's Heilands

kerk, de Christenheid en Euangelie in de plaats van Israël,

Sion en Wet stelt en zelfs in een der psalmen (Ps. 103)

„Neerlands volk" lezen doet, dan zet hy de eerste schreden

op een weg, die wel door anderen was betreden, maar geeft

aan de woorden een zin, welke den dichters geheel vreemd

is geweest en die afweek, van het standpunt der Hervormde

Kerk, die eene berijming en niet, zooals de Luthersche, vrije

navolgingen had verlangd.

Dat hy, met het uitwerpen van verscheidene verzen uit

de psalmen voor het gebruik der gemeente,, geenszins afweek

van de oude Gereformeerde Kerk in de zestiende en zeven-

tiende eeuw, toont hy duidelijk aan. Of hadden niet onze

eerste Hervormden in denzelfden geest gehandeld en had de

Dordsche synode er niet haar zegel aan gehecht, als zy in het

Formulier van het H. Xachtmaal, na de voleinding der com-

municatie, den dienaar voorschreef, het vijfde, zesde, zevende

en negende vers uit den honderdenderden psalm weg te laten?

Ypey volgde dien van ouds ingeslagen weg, en hield zich

overtuigd dat zijn werk , waarvan hy zelf het gebrekkige be-

leed, geenszins ongevallig zou zijn aan godsdienstige Chris-

tenen, die by hunne zuivere Euangelieknnde, van den waren

geestelijken smaak niet misdeeld zijn.

Wie zou hem ook wel aanklagen over een arbeid, die slechts



844 DE PSALMEN.

ten doel had ora te helpen zorgen, dat het psalmboek niet

door de gezangen op den achtergrond zon worden gesteld?

Hy wilde bewerken dat de rijke zegen, hier in opgeslo-

ten, in de gemeente overvloediger zon worden gesmaakt.

De meest bevoegden onder de rechtzinnigen, zoo als

Mr. H. J. Koenen, willen „gaarne toch toegeven, dar men

in de eeuw der reformatie te slaafs berijmd heeft , en dat

eenige opheldering van uitdrukkingen of toespelingen op de

wijze der aanhaling, door onzen Heer en de Apostelen mag,

ja moet plaats hebben, al wenschen zy evenwel noch hel Is-

raëlitische voor het geestelijk christelijke, noch het christelijk

Nieuw Testamentische voor het Israëlitische te ontberen."

Van die zijde werd er alleen gevraagd, dat het voorbeeld

der Doopsgezinde, Euangelische en Hersteld Luthersche ge-

meenten, die het psalmboek afschaffen, en slechts eenige er

uit onder hunne gezangen opnemen, niet door de Hervormde

Kerk zou worden gevolgd. ])

De liefde voor het psalmgezang drong alzoo velen om op

verbetering van hetgeen het gebruik verhinderde bedacht te

zijn. De oude grieven tegen de melodiëu weiden gedurig

herhaald, en als de oorzaak opgegeven, dat menig voortref-

felijk lied geheel onbekend bleet' by de gemeenten. Maar

terwijl menigeen hier over klaagde, trad er een bekwaam be-

oefenaar van de toonkunst op, door wien „de toestand \an

hel Protestantsche kerkgezang in Nederland benevens de mid-

delen tot deszelfs verbetering/
1

in een belangrijk opstel werd

aangetoond. Dr. E\ ('. Kist gaf in 1840 dit geschrift te

iit uit, en van dien tijd tot heden toe worden /.ijue

wenken met instemming vermeld. Volgens hem ia 61 eene

herziening der psalmen dringend noodig. ( mi dit aan te

toonen, toets! h\ den poëtischen tekst aan eenige hoofdver-

eischteri van eenen goeden christelijken koraaltekst en wil by

de melodiën met betrekking tol den tekst , als mede op zich
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zelve beschouwen. Hy geeft in eenige proeven het bewijs

dat de tekst van vele psalmen niet in vloeiende, gekuischte

dichterlijke taal is voorgesteld, en dat de poëtische zin of

phrase met den inuzykalen zin of periode op zeer vele plaat-

sen in het geheel niet overeenkomt.

Vervolgens toont hy aan , dat op verre na niet alle verzen

door den geheelen psalm hetzelfde karakter uitdrukken, en

leidt hieruit af, dat dus de psalmen, van het begin tot het

einde, niet voor dezelfde melodie of toonaart geschikt zijn.

By de beschouwing van de koraalmelodie met betrekking tot

den tekst, blijkt het hem, dat deze het karakter der woor-

den in liet algemeen geenszins op eene waardige wijze uit-

drukt, maar menigmalen in een toon is geplaatst, welks

karakter rechtstreeks tegen het karakter van den tekst strijdt.

Woorden welke met verheffing, opgeruimdheid, christelijke

vrolijkheid, moeten worden voorgedragen, worden menigma-

len op sombere toonen gezongen , terwijl de allertreurigste

klachten op meer vrolijk klinkende toonen worden aangeheven.

Eindelijk maakt de schrijver opmerkzaam op het wensche-

lijke en hoogstnoodzakelijke om de waardige en goede psalm-

wijzen te schiften van de vele onwaardige en karakterlooze

melodiën, en de laatste te doen wijken voor nieuwe betere,

die zingbaar, bevattelijk, eenvoudig, natuurlijk, in een rus-

tige, eerbied gebiedende houding, eeneu metrischen, rythmi-

schen , vloeienden gang moeten bezitten , en in verband met

den tekst treffende en vol uitdrukking dienen te zijn.

Werden deze opmerkingen onwedersprekelijk gevonden en

menigmalen herhaald, wy weten niet dat er tot heden toe,

componisten door zijn opgewekt om proeven te nemen van

eene verbetering in den voorgestelden geest. Dat zy tot de

kerkelijke besturen zijn doorgedrongen , is niet gebleken. Al-

thands het ontbreekt aan de bewijzen, dat deze eenige belang-
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stelling hebben getoond, in de, hier als volstrekt noodzake-

lijk voorgestelde, hervorming van de psalmwijzen, ora aan

het gezang des te meer kracht en leven by te zetten.

Wel is in de vergadering van de synode in 1814, door

een der leden, den geleerden P. Boeles, predikant te Noord-

dijk, het voorstel ingediend om de psalmen in een christelij-

ken geest te wijzigen ten gebruike by de openbare godsdienst-

oefeningen. Maar de vergadering heeft hierop geand woord,

dat zv het niet als geheel onaannemelijk beschouwde, maai

besloten, het tot meer geschikten tijd te laten rusten.

Sedert dien tijd heeft de zaak gerust en slechts nu en dan

werden er stemmen gehoord om het psalmgezang tot meerder

eere en in vruchtbaarder gebruik te brengen. Het woord

,

waardoor men, twee eeuwen lang, aan de Hervormde Kerk

in Nederland, eene waardige psalmberijming, en nog langer,

christelijke liederen heeft onthouden, heeft ook in onze dagen

zooveel kracht, dat zelfs de begaafde Mensinga in 1845 de

vervulling naauw dacht te beleven van zijn vurigen wensch

„naar nieuwe psalmmelodiën voor die oude onzingbare, onver-

staanbare, in Gregoriaansch-Grieksche muzyktaal geschreven,

als er te vele onder zijn, — den wensch, dat menig heerlijk

Sionslied, dat we nu der andere Kerk moeten overlaten, in

de stroomen ook van onze harmonie ten hemel moge zweven."

Wv hebben echter gemeend dat het volstrekt geen eerbied

voor het psalmboek bewijst, wanneer men het wil laten gelijk

het is. Integendeel leert ons de geschiedenis van Int kerk-

gezang by de Hervormden hoe onze vaderen de hoogste inge-

nomenheid met het psalmgezang hebbeo getoond — dan schijn!

het ons eene afwijking \;m die eerste liefde, wanneer wv het

werkeloos aanzien, dal er zoo weinig gebruik van die heerlijke

liederen by onze godsdienstoefeningen wordt gemaakt. Met

is toch eene waarheid, die door niemand betwist kan wer-

den, dat «en eeer grool gedeelte van den psalmbundel niet
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wordt gebruikt in de gemeenten. Moge hier een grooter en

daar een kleiner getal worden gezongen — er zijn zeer vele
,

die geheel en al ter ruste zijn verwezen en die in onze hei-

ligdommen nergens meer worden aangeheven. De redenen

die daarvan terughouden, liggen niet enkel in den geest van

sommige, waar deze met dien des Euangelies in strijd is,

maar ook in eenige uitdrukkingen, die aan den toestand van

het Joodsche land, van den tijd, de oude zeden en plechtig-

heden der eeredienst zijn ontleend en daardoor voor den Wes-

terling, en voor den Christen onverstaanbaar zijn geworden.

Werden de onbruikbare ter zijde gelegd — er zouden nog

zeer vele psalmverzen, door eenige veranderingen, geschikt

zijn te maken. Men behoeft daarby nog niet het standpunt

der oude Hervormde Kerk te verlaten en den dichters van

het Oude Verbond de taal van het Nieuwe, die zy niet heb-

ben kunnen spreken, op de lippen te leggen. Neen! Wy
kunnen de noodzakelijkheid erkennen van een bundel Oud-

Testamentische liederen, zonder den hoogsten prijs te stellen

op het bewaren van uitdrukkingen, die in onze dagen onder

ons, slechts onverstaanbaar en ongepast wezen zouden, en de

stichting eerder verstoren dan bevorderen moeten. Men zoeke

slechts den geest te bewaren en vervange de bepaald Israëli-

tische niet door bepaald christelijke, maar door algemeene

uitdrukkingen, die even zeer door de oude dichters als door

ons zouden kunnen worden gebruikt. Daar de oude rang-

schikking, en het gemis van opschriften het gebruik der psal-

men tevens in den weg staat, zou het dienstig zijn ze in een

andere orde te plaatsen en in een afzonderlijken bundel, onder

de rubrieken van het Euangelisch gezangboek te schikken.

Van de 150 psalmen zouden er slechts acht geheel behoeven

achter te blijven, terwijl er van al de overige, meer of min-

der verzen of regels te behouden waren. Van dat beginsel

bezield, bewerkte ik: „De Psalmen naar de behoefte der
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Christenen voor kerkelijk en huisselijk gebruik ingericht."

Uitgegeven te Utrecht by C. van der Post Jr. 185S. 1S60. In

de voorrede heb ik gewezen op de onbruikbare raelodiën van

vele psalmen en den wensch uitgesproken dat de componisten de

hand aan het werk zouden slaan, opdat het naderende eeuw-

feest der psalmberijming (19 July 1873) gevierd moge worden

met „nieuwe en schoone zangwijzen tor verheerlijking Gods!"

II.

De Eiiangeliscke gezangen.

Terwijl het getal van de vrienden des gezangboeks hier

grooter werd, en mannen van naam het met hunne lofspraken

vereerden , brachten ook andere Hervormde kerken buiten ons

vaderland er eene ongeveinsde hulde aan toe. De Neder-

landsche Hervormde gemeenten in de voormalige Nedergraat-

schap Bentheim namen in 1813 onder hunne 60 gezangen er

54 uit over en in de 160 gezangen van de Vlaerasche of

Nederdnitsche Euangelische Kerk van Brussel, in 1853 ver-

schenen, is meer dan de helft er aan ontleend.

Maar hadden niet vroeger reeds andere kerkgenootschappen

blijken van hunne tevredenheid met vele der hier geschonkene

liederen gegeven? Vele werden er opgenomen in de „Uitge-

zochte liederen voor den openbaren en hnisselijken godsdienst,"

voor de Doopsgezinde gemeenten van Leyden en Westzaandam

,

in de laatste plaats in 1809 uitgegeven. En de mannen,

die door den Doopsgezinden kerkeraad te Haarlem geroepen

waren om in 1851 een bundel christelijke kerkgezangen in

te voeren, verklaren dal zy, behalve uit andere bundels van

bun kerkgenootschap en het Lnthersche, ook uit het Euange-

lische gezangboek gezangen hadden uitgelezen, die. zorgvuldig

nagezien en verbeterd, door den kerkeraad waren goedgekeurd

en voor de opneming bestemd. Maar men stuitte op de onnio-
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gelijkheid om de belangen en eischen der commissie en die van

hen, aan wie het recht van eigendom behoorde, te vereenigen.

Hoe zeer men echter prijs stelde op hetgeen men hierin had

gevonden, bleek uit de moeite en zorg, die er werden aan-

gewend om van de Euangelische gezangen vele vertaalde op

nieuw te vertalen , en oorspronkelijke om te werken.

Dit bezwaar had de commissie niet behoeven te verhin-

deren, die de „Christelijke gezangen voor de Euangelische

Luthersche gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden ," in

het jaar 1826 moest bezorgen. Daar deze toch, even als de

Hoogduitsche vertaling er van in 1856, by de uitgevers van

het Euangelische gezangboek in het licht verschenen , was het

verlangen om verscheidene liederen hieruit over te nemen
,
ge-

makkelijk vervuld. Ook onder de „Christelijke gezangen der

Hersteld-Euangelische Luthersche gemeenten in Nederland," uit-

gegeven in 1857 te Amsterdam, werden er zeer vele Euangeli-

sche gezangen opgenomen , daar de eigenaars hiertoe vergunning

gaven, onder voorwaarde, dat, terwijl het recht van uitgave

geheel aan de zijde der commissie verbleef, van deu vervolgens

bestaanden bundel de deelgenooten in den eigendom der Euan-

gelische gezangen, eenige en wettige eigenaars zouden zijn.

De Eemonstrantsche Broederschap werd door onoverkome-

lijke bezwaren, in het kopyrecht der by haar gebruikte groote

en kleine Doopsgezinde bundels en der Euangelische gezangen

gelegen, verhinderd een bloemlezing uit deze in éénen bun-

del te leveren, maar gaf nu in 18-18 twee bundels, waar-

van de eerste 93 Doopsgezinde liederen bevat, terwijl de

tweede een getal van 113 Euangelische gezangen van de Her-

vormden overnam. 2)

De houding, door de verschillende synoden in de Her-

vormde Kerk aangenomen by den tegenstand tegen de Euan-

gelische gezangen, had het vuur, hetwelk in den aanvang

hier en daar met vernieling dreigde, bedwongen. Werd het
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op menig plaats niet uitgedoofd, liet zwijgen van sommigen

kon een ander gedeelte niet verhinderen zich er mede te

stichten. Menigeen die nimmer tot de kennis van den zegen

des gezangs zou gekomen zijn, indien naar den wensch der

tegenstanders het Euangelisch gezangboek niet ware ingevoerd

in alle gemeenten, — leerde het alzoo straks op hoogen prijs

stellen. Werden er onder de kinderen van hen, die den bun-

del hadden verworpen, niet gevonden, die straks hunnen in-

vloed aanwendden om hem aan anderen te doen kennen en

aan te bevelen?

Inmiddels bleek het, dat het vuur, hetwelk in de Hervormde

Kerk by de invoering der gezangen ontstoken was, nog was

blijven smeulen en slechts behoefde aangeblazen te worden

om aldra op vreesselijke wijze uit. te barsten. In 1834- trad

Hendrik de Cock, die reeds in zijne bediening als predikant.

te Ulrum geschorst was, met het schrijven van een voorrede

voor een boeksken van zekeren J. Klok, tegen de gezangen op.

Hier werden de gezangen verklaard voor „strijdig met Gods

woord; een Gode onbehagend getier, een te zamengeflanste

Alkoran , waarin de tot zaligheid noodige waarheid, uit blind-

heid of trouwloosheid is verzwegen, een geheel van 192 Si-

renische minneliederen, geschikt om de Hervormden, al zin-

gende. \an de zaligmakende leer af te trekken en een valsche

leugenleer in te voeren." AYas de Euangelische gezangbande]

op den r ; " January 1807 op hoou- gezag ingevoerd, en

het gebruik er van verplichtend verklaard . en hield deze ver-

ordening, uit kracht van art. 1(> van het algemeen reglement

beneven- aanschrijving Van 1
•") .Inlv 1824, Btand: - een der-

gelijke Bchaudehjke, laaghartige en valsche aanranding, door

eenen predikant, werd geacht de grootste stoornis in de Kerk

te weeg f<- brengen, en in Btrijd met de verplichting tot be-

waring der eendracht, den predikanten opgelegd. Pc man,

die dit nieuwe beu ijs van ongehoorzaamheid aan de kerke-
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lijke wetten gaf, werd straks van zijne bediening ontzet, maar

de geest, door hem gepredikt, werd door velen gehuldigd die,

uit ontevredenheid met het bestuur en de leer der Hervormde

Kerk, zich afscheidden. Die geest is echter met de afschei-

ding niet uitgedreven. Dit blijkt uit den weerzin, die by

het opgeven van gezangen, by sommigen nog wordt waarge-

nomen. De verplichting om gebruik van de gezangen te

maken, die door de verzamelaars van het gezangboek niet ge-

wild, maar later door de verschillende synoden werd vastge-

steld, was, naar het, door de synode van 1860 openbaar ge-

maakte, gevoelen, door het nieuw algemeen reglement en de

reglementen op de kerkeraden opgeheven. De synode des

volgenden jaars heeft echter eene aanschrijving gegeven in te-

genovergestelde zin.

Tegenover dezen, die op zulk eenen toon, welke het chris-

telijk gevoel pijnlijk aandoet, ook nog hunne beschuldigin-

gen tegen de Euangelische gezangen aanhoudend inbren-

gen, hebben wy op een verblijdend verschijnsel te wijzen.

Immers, wy zien een reeks van voortreffelijke dichters, die

in menig opzicht hunne ingenomenheid met de oude Her-

vormde Kerk toonden , optreden met de bewijzen dat een ge-

heel andere geest hen bezielt. In het jaar 1838 trad Mr.

H. J. Koenen in het tijdschrift „De Olijftak," met een reeks

hoogst merkwaardige opstellen op over het psalmgezang en het

geestelijk lied vooral in de Gereformeerde, en in de Luther-

sche Kerk , die gevolgd werden door een belangrijk stuk over

de geestelijke liederenpoëzy in Nederland. Geeft de schrijver

hierin de bewijzen van zijne belezenheid, oordeel en smaak,

de wijze waarop hy spreekt over de Euangelische .gezangen

en hunne makers , toont hoezeer hy verwijderd is van een

hard oordeel te vellen, ook waar hy meerdere blijken van

rechtzinnigheid eischt dan hy er in vinden kon. Zijne hooge

ingenomenheid met den psalmbundel verhindert hem niet „de
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eenzijdigheid onzer vroegere Nederlandsche Hervormde Kerk,

die zich uitsluitend tot de oude psalmen beperkte , af te

keuren , en de daarvoor aangebrachte redenen geheel onvol-

doende te verklaren." By hem heeft de Christelijke gemeente

evenzeer recht op Nieuw Testamentische als op Oud Testa-

mentische liederen, en hy verlangt slechts dat de eerste op

den wortel der laatste gevestigd zijn.

„In de psalmen en andere heilige liederen des Bijbels"

zegt hy, „liggen de zaadkorrelen opgesloten in welke, met

eene nimmer eindigende vruchtbaarheid, de volheid van den

gantschen (liederen)oogst besloten is : in de psalmen vindt elk

lofgeklank, elke zondenbelijdenis, elke dankzang zijne kiem
;

maar de ontwikkeling dezer eerste beginselen der lofzegging

des Heeren is eveneens aan de Christenkerk toevertrouwd als

die der Christelijke leer; en Gods Woord is ons niet gegeven

om de zelfwerkzaamheid van leeraars en zangers in die Kerk

overtollig te maken; maar om die aan te vuren, te bezielen,

te besturen, te geleiden." Als de slotsom van zijn onder-

zoek acht hy zich gelukkig op te geven dat het bezit van

echt geestelijke schoone, krachtige en zinrijke kerkliederen

eene dierbare gave Gods is, dat zy in alle Christenkerken,

vooral in de Euangehsche Bervormde en ook in onze vader-

landsche, ofschoon daar niet zoo lijk ontwikkeld als b. v. in

Duitschland, steeds een liefelijke vrueltt was van hel door

genade getroffen hart en den geopenden mond ter eere Gods;

en dat er vooral in dezen tijd in ons Nederland, eene gaping

in onze Letterkunde te deze opzichte bestaat, doch tol «vier

vervulling reeds de beginselen van een goeden schat voorhan-

den zijn." Onder die beginselen kon hy toen wijzen op eenige

weinige zang-tukken van I 'ilderdijk en zijne gade, maar QOg

meer op de Feestliederen en de Kers- en Nieuwjaars-intree-

d van den, van den geest der psalmdichters zoozeer

doordrongen, da Costa. In lateren tijd is die voorraad ver-
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meerderd en hebben mannen als Beets, ter Haar, ten Kate,

van Groningen, zoowel als Koenen zelf, de bewijzen gegeven,

hoe zeer zy de hun vertrouwde schoone talenten hebben wil-

len wijden aan het God verheerlijkend kerkgezang.

Ook verschenen er eenige bundels als de „Proeven van

Christelijke gezangen," Amst. 1852, waarin de commissie tot

een nieuw gezangboek voor de Hersteld Euangelisch Luther-

sche gemeente het door haar verzamelde, met belangrijke his-

torische aanteekeningen aanbood — en: „Verscheidenheid en

Eenheid." Christelijke gezangen. Leyden 1858, terwijl in

godsdienstige tijdschriften hier en daar eenige zijn neergelegd.

Werden er alzoo van de zijde der dichters bewijzen gege-

ven van een verlevendigde belangstelling in geestelijke en

kerkelijke liederenpoëzy — ook van andere kanten werd

er gevraagd of de gebreken , die gedurende eene halve eeuw

in de gezangen waren opgemerkt, niet konden worden weg-

genomen. Wie het wenschelijk keurden dat sommige gezan-

;
gen werden ontdaan van smetten , die maar al te dikwijls

waren aangetoond, meenden daarin geen gevaar te zien.

Welk een bezwaar zou het gehad hebben, indien de nieuwe

uitgaven van het gezangboek van de ergste , reeds lang en

algemeen genoeg erkende gebreken waren gezuiverd? Indien

men in latere bijbeluitgaven de oude spelling en sommige

verkeerde uitdrukkingen, daarin voorkomende, heeft verbe-

terd, waarom zou de Kerk nog steeds voortgaan met de

meeste naauwkeurigheid te zorgen , dat elke fout in de nieuwe

drukken der gezangen weer worde opgenomen? In vroeger

eeuw had men de vrijheid genomen om een gebrek , hetwelk

men in de oudste drukken van Datheen vond , weg te nemen

en in latere uitgaven te veranderen. De als onrechtzinnig

aangeklaagde regels in Psalm 62: 8: „na sijn verdienst"

werden veranderd in: „na sijnen doen." De Haagsche classis

stelde aan de Zuid-Hollandsche synode van 1754 voor, een

23
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paar verbeteringen in Ps. 60: 10 en 108: 10, in een nieu-

wen druk van Datheen op te nemen; en verre van hierom

veroordeeld te worden, gaf zy daardoor juist aanleiding tot

eene geheele verbetering van den psalmbundel.

Zouden dergelijke kleinere verbeteringen in liet gezangboek

later misschien ook de noodzakelijkheid van gewichtiger her-

vormingen doen gevoelen , waarby er sommige der nooit ge-

bruikte liederen uit het gezangboek werden verbannen en

door anderen vervangen? Welnu — wie zouden zieh hiertegen

verzetten? De ijveraars voor kerkelijke rechtzinnigheid? Maar

dezen hebben nimmer de bewijzen gegeven van ingenomenheid

met den bestaanden gezangbundel, 3) zoodat zy tegen bet ver-

anderen van de toch door hen reeds veroordeelde liederen

,

luide hunne stem zouden verheffen. Van dezen zou men geen

dank wachten, maar evenmin behoeft men zich voor te stel-

len, dat hunne aanklachten over cenige verandering de onrust

zouden vermeerderen , die reeds nu door hen is opgewekt en

nog altijd levendig wordt gehouden. Indien nu dit Int gevaJ

is — een ander gedeelte in de Kerk zou nog veel minder of

in het geheel geene reden tot bezorgdheid opleveren. Want

hoe groot de achting en liefde zij, die de bundel bv zeer

velen geniet — de gehechtheid aan liet bestaande is by de-

zen niet zóó groot, dat zy hen blind zou maken voor Int

gebrekkige en wezenlijke verbeteringen ondankbaar zou doen

verwerpen. Welnu, wat zou de Kerk mogen terughouden

van ernstige en krachtige pogingen om haar Liederengezang

in overeenstemming te brengen met de vorderingen der ge-

meente op godsdienstig, Letterkundig en muzykaal gebied?

Of is de zaak daartoe niet belangrijk genoeg ? Hangt hiervan

niet te veel al' voor de stichting ^^v gemeente? Is het niet

de taak van de bestuurders der Kerk om mei de meeste zorg

alle krachten te hulp te roepen en aan te wenden, die strek-

ken kunnen om ook hare eeredieie-t te A^m beandwoerdeii
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aan het schoone doel haar voorgesteld? Of zal de Kerk in

onze dagen het voorbeeld volgen van het voorgeslacht, het-

welk door het behoud van Datheen en het weeren van Euan-

gelische gezangen, eeuwenlang in hare heiligdommen de

wenschen en behoeften van hare voortreffelijkste leden onver-

hoord gelaten en de meest zuivere bronnen van stichting heeft

gesloten? Zou het der Hervormde Kerk niet tot eere zijn ge-

weest, zoo zy ware voortgegaan op den weg, dien zy by den

aanvang dezer eeuw was ingeslagen? Was het toen" gebleken

,

hoeveel haar stem vermocht om de in de gemeente te lang

sluimerende gave des kerklieds te wekken, zou zy niet wel

hebben gedaan, wanneer zy by voortduring dichters en toon-

kunstenaars had geroepen en in staat gesteld om door ker-

kelijk gezang en muzyk, ter verheerlijking van onze feesten,

werkzaam te zijn?

Dat het niet aan hulp ontbreken zou, mag blijken uit het-

geen er van de zijde der dichters is geleverd, maar ook uit

hetgeen door bekwame beoefenaars der muzyk is verricht. Of

hebben wy ook hier niet te wijzen op de belangrijke voorstel-

len , die door vrienden van het kerkgezang ter verbetering
» Doft

hiervan zijn gedaan? Heeft W. Moll te vergeefs in zijne,

het goud zoo dubbel waardige prijsverhandeling, den weg ge-

wezen om de gewijde muzyk in de Protestantsche Kerk naar

het voorbeeld der eerste Christenen te verbeteren? Heeft Dr.

F. C. Kist vruchteloos zijn werk over den toestand van het

Protestantsch kerkgezang geschreven? Is het ook niet dui-

delijk genoeg door hem aangetoond, hoezeer de Evangelische

gezangen, uit een muzykaal oogpunt, dringende behoefte aan

herziening hebben? Dezelfde gebreken, die hy in de psalmen

heeft aangewezen, toont hy in de Euangelische gezangen aan,

ofschoon hy erkent dat de laatste oneindig hooger staan dan

de eerste . en dus gemakkelijker kunnen worden verbeterd.

Het is dan zeker een verblijdend teeken dat de hooge kerk-
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vergadering sedert eenigen tijd de bewijzen geeft dat zy zich

de zaak van het kerkgezang aantrekt. Het voorstel van den

eerw. Boeles, in 18 i-i ingediend, om aan het Euangelisch ge-

zangboek eenige nieuwe liederen toe te voegen, werd toen

niet onaannemelijk gekeurd, maar tot een geschikter tijd ter

ruste verwezen. De zaak heeft straks echter de aandacht tot

zich getrokken. Hadden de verzamelaars van den Euange-

lischen gezangbundel te vergeefs oin liederen op onderschei-

den gelegenheden gevraagd, de behoefte daaraan heeft zich

steeds meer by de openbare godsdienstoefeningen doen gevoe-

len. De hervormingsliederen, de gezangen op oudejaarsdag, by

intrede, afscheid, sterven van predikanten, bevestiging van

leden, enz.— die op hunne oproeping waren ingezonden, hadden

zy, als niet voortreffelijk genoeg, verworpen. Het is dus in

hunnen geest, als de Kerk in later tijd zoekt aan te vullen

wat zy in die dagen niet had kunnen vinden. Om die behoefte

te vervullen heeft zy daarom voor eenigen tijd mannen tot

den arbeid geroepen, van wier talenten en ijver wy ons de

schoonste vruchten beloven. Dat zy aan de dringende stem-

men, ter verbetering van het kerkgezang in de Hervormde

Kerk, gewis gehoor zullen geven, mogen wy ona voorstellen.

Hun arbeid worde rijk gekroond.

III.

Be toestand run herkmuzyk en gezang.

Wanneer wy het kerkgezang in de meeste protestantsche

heiligdommen beluisteren, dan zal het voor ieder duidelijk

worden, hoe verre liet er van verwijderd is dat de gemeenten

het hoog belang er van verstaan. De taal van belijdenis,

van gebed en dankzegging wordt op de lippen genomen, —
maar hoe groot blijkt menigmalen het onderscheid tnsschen

d(\\ geest en inhoud der liederen en den toon, waarop zy
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worden aangeheven. Waarlijk, liet is een groot voorrecht,

als daar ouden en jongen in dezelfde taal zich vereenigen.

Maar waar wy geene redenen vinden om by dat gezang der

gemeente, aan Eomes Kerk haar koorgezang te benijden, daar

mogen wy, ook in de wijze van zingen, wel meerdere blijken

vragen dat dat groote voorrecht op den verdienden prijs ge-

steld wordt. Is het niet de roeping der bestuurders en leden

van de Hervormde Kerk om met de toevertrouwde gave eene

veel rijkere winst te doen?

Met vurige geestdrift maakten de eerste Hervormden gebruik

van hun priesterlijk recht, om met elkander den lof des Va-

ders en des Zoons te zingen en het geklank hunner gewijde

psalmen klonk luide over de vlakten en velden, waar de hei-

ligdommen nog voor de zuivere Euangelieprediking gesloten

bleven. Daar werden de lippen , waaraan de Kerk het zwij-

gen had opgelegd, geopend. Was het wel vreemd dat het

psalmgezang, door eerstbeginnenden aangeheven, dikwijls op

gebrekkige toonen klonk , zoo dat het de scherpe aanmerkingen

van de vijanden niet altijd kon ontgaan. De voorgangers

der gemeenten gevoelden het groote belang om een waardig

kerkgezang te bevorderen. De synode der Gereformeerden

onder het kruis, in 15G8 te Wezel gehouden, had reeds ver-

ordend dat in de gemeenten, waar de schoolmeester in de

muzyk ervaren is , deze geroepen zou zijn „de kinderen voor

te zingen en daarop zullen de andere lieden volgen." Waar

zulk een onderwijzer ontbrak, werd er een voorzanger noodig

gekeurd om het volk in 't zingen voor te gaan , en hun ge-

zang te matigen en te reguleren , en dan allermeest als de

predikant in muzyk geheel onervaren was. In de kerken wilde

men eenige borden ophangen, waarin kortelijk de wijze van

psalmzingen en de gewone kunst van zingen wordt uitge-

legd , opdat het slechte gezang den ongeloovigen geen stof tot

ergernis of spot mocht geven.
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Intusscken ontbreekt het niet aan de bewijzen, dat de zorg

der kerkelijke besturen voor een betamelijk gezang geenszins

voldoende was. Hoe treurig het zelfs hiermede, in het mid-

den der zeventiende eeuw, in groote steden, zooals te 'sGra-

venhage, was gesteld, blijkt uit de schets, die door Con-

stantijn Huyghens in zijn geschrift over het orgel, hiervan

wordt opgehangen. „De toonen luvden dwars ondereen als

gevogelte van verscheiden becken. De maten strijden als put-

emmers, d'een dalende, sooveel (Pander rijst. Dner werdt

om 't seerst uytgekreten als of 't een sake van overstemminge

ware en dat het de meeste souden weghdraegen met dier-

gelijke onhcbbelickhedeu meer ; sulcker wy, voorzeker, de ge-

ringste niet en souden dulden in eeuig ander tydelick doen

van klein belangh , ten aanzien van 't gene wy in desen voor

Gods aangesicht te betrachten hebben." Ook om in den toe-

stand van het kerkgezang in die dagen verbetering aan te

brengen, werd door hem de invoering van liet orgelspel by

het zingen aanbevolen. En zeker is het dat , waar dit spoe-

dig daarna geschiedde, vele \an (ie opgegeven verkeerdhe-

den werden weggenomen. In hoe vele plaatsen ontbrak echter

het speeltuig en bleef het vooroordeel zich er tegen verzet-

ten. Hoe veel het kerkelijk gezang nou' Bteeds te wenscheo

overliet, bleek uit hetgeen ons de geschiedenis van de invoe-

ring der nieuwe psalmberijming heeft medegedeeld. Welke

ergerlijke wanklanken werden er tot op dien tijd gehoord.

Met welk een razeiiden tegenstand werd er niet, in meer

dan eene plaats, gestreden tegen hen. die by deze gelegen-

heid eene betere wijze van zingen zochten in te voeren. In-

tusschen begint van die dagen af, eene merkelijke hervorming

door te dringen, die by de in\oering der Euangelische ge-

zangen QOg meerder Zich heefl geopenbaard maar niet genoeg

la voortgegaan. Hoe bedroeft zich toch de beschaafde Chris-

ten, die weet wat een waardig kerkgezang vermag tot ver-
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levendigïng van godsdienstige aandoeningen en gezindheden

,

over de geringe werking hiervan. Het jammerlijk kerkmuzyk

,

dat van Alphen in zijnen tijd redenen gaf tot droefheid en

ergernis , is op verre na nog niet weggenomen. Het dwaze

vooroordeel, dat het Xederlandsche volk minder aanleg en zin

voor muzyk en zang zon hebben , is sedert geniimen tijd

bewezen in strijd te zijn met de geschiedenis en met de

ondervinding. Vreemdelingen erkennen het, dat ons volk,

voor de Hervorming, op het gebied van muzyk en zang zich

een eerste plaats had verworven. En roemt men niet den

hoogen trap, waarop hier de beoefening van beide in onzen

tijd staat? Geven zelfs niet de Aveinige zangscholen voor den

geringen stand de meeste reden tot de erkentenis, dat het

geenszins gebrek is aan geschiktheid , wanneer ons volk by an-

dere volken achterstaat: Het voortduren van den gebrekkigen toe-

stand van ons kerkgezang ligt in de geringe zorg, die er wordt

aangewend om den aanleg en smaak er voor te ontwikkelen.

De beide meermalen genoemde kenners hebben reeds hierop

gewezen en de noodzakelijkheid aangetoond om scholen op te

richten, waarin voor een geschikte opleiding van organisten

en voorzangers zorg wordt gedragen. Wel bestaan er muzvk-

en zangscholen, waaruit voortreffelijke zangers en toonkunste-

naars voortkomen. Maar is hier niet de beoefening der on-

gewijde muzyk veelal de hoofdzaak*? En blijkt het niet uit

de voor- en tusschenspelen van menig organist, hoe weinig

hy met de werken der beste kerkelijke toonkunstenaars bekend

is, hoe de noodzakelijkste regelen hem vreemd zijn gebleven

en hoe hy niet geleerd heeft om de taal der poëzy, die hy

in zijn spel moet uitdrukken, te verstaan?

Aan organisten en voorzangers, aldus gevormd, zou de

taak moeten worden opgedragen om in openbare scholen de

jeugd voor het kerkelijk gezang te bekwamen. In onze ge-

wone scholen kan in onzen tijd dit niet meer worden verwacht.
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By de vele werkzaamheden, hun opgelegd, kan het van de

onderwijzers daar niet worden geeisoht dat zy op voldoende

wijze in de groote behoefte voorzien. Maar men kieze de

bekwame mannen, die hun geheel leven aan de beoefening

van kcrkmuzyk en zang hebben toegewijd en late het hun

niet aan eene waardige bezoldiging ontbreken. Tot heden

toe is het karig loon, aan onze organisten en voorzangen

toe^ele^d, een voorname oorzaak, dat zv zich niet srenoesr

konden toewijden aan de zaak, die hun is aanbevolen. Ziet

gyhen, in daartoe opgerichte scholen, eenen ruimen werkkring

aanvaarden, het lijdt geen twijfel, dat de schoonste vruchten

daarvan straks zullen worden geplukt.

Een vierde van een eeuw is reeds voorbygegaan, sedert

deze stem is gehoord. Veel goeds is er gedurende dien tijd

in onze gemeenten tot stand gebracht. Maar ernstige pogin-

gen om, in den voorgestelden geest, het gezang der gemeente,

dat voornaam gedeelte der eerediensl by de Hervormden, te

verbeteren, zijn er nog weinig aangewend. 3). Aan waar

dat verschijnsel? De meest verblijdende bewijzen zijn er toch

in de laatste jaren gegeven, dat toon- en zangkunst in ons

land steeds meer beoefenaars vinden. Dat men ook voor ons

kerkgezang niet onverschillig is, mag blijken uit de ingeno-

menheid, waarmede de gemeenten de uitvoering van gewijde

cantates by plechtige gelegenheden hebben begroet. En be-

wijzen ook de kosten, die er worden besteed in dorpen en

steden, voor liet plaatsen van nieuwe of hel \erbcteren van

oude orgels, niet hetzelfde? Zoude het zoo groote moeite

kosten om in gemeenten, waar men zoovele dnizende guldens

over lieti't voor een voortreffelijk orgel, ook het noodige te

erlangen voor scholen, zooala die hier ons zijn voorgesteld?

W
J

-vlooven hel niet. Laat slechts uu 60 dan de gemeen-

ten hooien, hoe geneigd en geschikt de jeugd, ook in onze

min beschaafde standen, is om. ouder de leiding van bekwame
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onderwijzers , in het gezang de schoonste vorderingen Te

maken. Dat zy vooral, die de gebreken en onvolkomen-

heden bv onze eeredienst inzien en betreuren , niet te

spoedig de bezwaren, die zich bv het werk der verbetering

opdoen, onoverkomelijk noemen. Dat hebben onze vaderen

gedaan met het weeren van een nieuwe psalmberijming en

Enangelisch gezangboek. En wat is er geschied toen, na veel

strijds , de mannen eindelijk opstonden , die genoeg met heili-

gen geest en kracht en met ware liefde voor hunne Kerk be-

zield waren , om die dreigende gevaren rustig onder het oog

te treden? Genieten wy niet de vruchten van hunne zelf-

verloochening en trouw ? Wordt daarin de Vader niet ver-

heerlijkt? Wie ons wil wijzen op sommigen die zich hebben

geërgerd en nog hunne gaven miskennen, wy zien op eene

schare van anderen , die de herinnering aan de schoonste uren

aan menig kerklied hebben verbonden. De geest, die de ge-

meente met het gezang heeft gezegend, reinige het van de

smetten 'die er nog aan kleven en brenge het tot hoogere

volkomenheid. Het begin is gemaakt. De hand worut aan

de verbetering van het gezangboek geslagen. De gelegenheid

wordt daardoor geschonken om alles wat met de zaak van

het kerkgezang in verband staat, aan een naauwkeurig onder-

zoek te onderwerpen en alles in het werk te stellen wat tot

eene hervorming dienen kan.

Het geldt hier niets geringers dan de verheerlijking van God

en den Heiland op eene waardige wijze. Mag de Hervormde

Kerk achterblijven, waar haar zulk een doel wordt voorgesteld?

Dat. zy in de twee eerste eeuwen van haar bestaan uit men-

schenvrees dit doel uit het oog heeft verloren, is ons uit

de geschiedenis gebleken. Maar wy hebben geen recht om

de vaderen aan te klagen , indien wy door denzelfden geest

als zy , ons laten weerhouden van het goede , dat aan ons

blijft overgelaten , te doen met alle kracht.



AANTEEKENING E X.

1) In de Christelijke gezangen en liederen te Haarlem by de Doops-

gezinden in 1805 ingevoerd, had men eenige psalmen of geheel óf ge-

deeltelijk ingevlochten. In den Evangelisch Lutherschcn bundel zijn

er 2"> en in het „Vervolg" van 1850 nog 9 psalmen opgenomen, veel

rijker was in dat opzicht de bundel der Hersteld Luthersehen, waarin

aan een getal van tachtig psalmen of gedeelten er van eene voegzame

plaats is aangewezen. Achter de Christelijke kerkgezangen der Haar*

lemsche Doopsgezinden van 1851 werden 2Ï psalmen als (iez. 150—176)

geplaatst. De uitgevers van de Uitgezochte Liederen, te Westzaandam

1809 , verklaren geen aanleiding te willen geven tot het in onbruik

brengen van de psalmen en deelen zelfs achter den bundel, een met

Beer veel zorg bewerkte: „Inhoudslijst van de voornaamste psalmen en

psalmverzen uit de berijming van 1773, naar orde van 't A1>C" mede,

waarin wy zien aangewezen al wat in het psalmboek geschikt is om

in de Christelijke vergadering gezongen te worden. Bldera wordt ne-

v. n-, den -rooien en kleinen bundel, het psalmboek der Hervormden

of van „Laus Deo" gebruikt, en in BOmmige plaatsen, b. \. Hinde-

lopen. Stavoren, den lip, worden niet dan psalmen getongen.

Het beginsel van l>. Watts, die de psalmen in de taal dei Nieuwen

Testamenta overbracht, deed het eigenaartige wtca het Ond-Testamenti-

BChe lied al te /.eer \ e rdw ijneii . dan dat het hier voor kerkelijk ge-

bruik kon gehuldigd worden.

Vgl. Mr. II .1. Koenen, Hei Vsaltngetang vooral in de Oeref. Kerken.

Olijftak IV. 27.
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2) "Wy achten het niet ongepast hier een lijst der gezangen die in de

verschillende gezangboeken meer of min bekort of gewijzigd overge-

nomen zijn, te plaatsen.

Euangelische De gezangen

Euang. Remon- Euang. Hersteld
Uitge- gezangen van de

zochte in de Neder- Vlaamsche of

gezan- strant- Luther- Luther-
Doopsge-

duitsche

Herv. ge-

meente van

Nederduit-

sche Euange-
gen. sche. sche. sche.

zinde. lische kerk

Bentheim. van Brussel.

1 1 1 1

2 2 'l2* 11 2

3 3 5 54

4 4 45 392 3

5 5 393 4

6 5

7 6 60 6

8 396 '79
7

9
' 7*

58 397 8

10 9

11 8 10
12 9 402 11

13 \ 78 141

14 10 82
2'

14

15 11

16 12 15

17 13 16

18

19 14
'73'

30Ó
'

3

20 15 297 359 127 142
21 16

22 17 360 'l7
23

24 18

25 18
26 'l9' 19

27 20 282* 361 129

28 21 300 130
4*

143
29 22 120
30 143 144
31 23 80 262 87

' 5'
20

32 21

33
' 6'

22
34 ,

35
'24' ' 7*

145
36 25 211 27
37 . 28
38 26 246 29
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Euang.

gezan-

gen.

Remon-j Euang.

strant- Luther-

sehe. sche.

Hersteld

Luther-

sche.

Uitge-

zochte

Doopsge-

zinde.

Euangelische

gezangen

in de Neder-

duitsche

Hu-v. ge-

meente van

Bentheim.

De gezangen
van de

Ylaamsche of

Nederdnit-

sche Euauge-

lische kerk

van Brussel.

40
41

42
43
44
45

46
47
48
49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
63
64
65

66

67

68
69

70
71

72
73

71

75

76

77
78
79

80
81

27

28

29

30

31

32
33

34
35

36

37

38*

39'

40'

41

42'

43
44
45

46

47'

48

LB.)

2

1

1

1

1

1

i

82

29

85

30

74
77

17

1.)

75

251
156

157
155. 118

161

158
159

160
370

248

250

. .

: :

78
270

273
243
254
255

277

278

297

24

95

96
J7.

94

98

in'.)

91

1 11

1 LI

L00

15

30

19

32

33

34 150
35

36

37

38

40

LBl

*41

42

4,8

52

H
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Euangelische De gezangen

Euang. Remon- Euang. Hersteld
Uitge- gezangen van de

zochte in de Neder- Vlaamsche of

gezan- strant- Luthe r- Luther-
Doopsge-

duitsche

Herv. ge-

Nederduit-

sche Euange-
gen. sche. sche sche.

zinde. meente van

Bentheim.

lische kerk

van Brussel.

82 49 45

83 50 327 153

84 51 119 46

85

86
1*46'

87 *52 309 154

88 53 22 .

89 54 86 *71 *91 18

90 55 27 22

91 56 28 419
92
93 57
94 58 '49

95 59 35 38

96 60 32 51

97 61

98 62 215 54

99 63 428
'20'

55

100 21 155

101 64 228
102 65 22 58

103 '50

104 49
'23'

105

106
107 66 *239 58 '24

108 67 234
109 1 156
110 236 60 25 62

111 . •

112 68
113 69 192

'26*
66

114 70 52 27 157
115 28

116 11 '67

117 72 196 '53 68
118 29 71
119

1

30 72
120 • 1 . . 31 73
121

'73'
213 90 32

122 ' • •

123
'74'

. 92 '74

124 75
1 . . | 97

1 :
: 75
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Euangelische De gezangen!

Euang. Remon- Euans.
1 it^e- gezangen van de

zocht* in de Nedcr- Ylnamsche of

gezan- Btrant- Lutlier- LlltlKT- dutsehe XiiUrdnit-
Doops Se" Herv. sre- sche Euange-

gen. sche. ' sche. sche.
zinde. nieente van lische kerk

Benthehn. van Brussel.

129 33 76

126 '23 34 77

127 107 78

128 76' 108 79

129 114 35 80

130
'77*

81

131

132 36

133
i 134

'78'
120 37 87

135 79

136 80 135

137 81

L38 82 132 38'

139 89

140 83 138 39

141 84 139 28 40 ^
1 12 41

1 i:i
85*

. .

1 L4 86 117 12 92

1 bS 93

146 87* :;i 48 94

147 88 262 1 5 l

148 89

i
1'.) 90 • ie, 2 44

L50 91 275 103

151 92 96
152 93 274 IC 1

15 97

L68 46 98

154 94 &78 201' li)3

1 5 ."> 96 279 202 104

188 105

L61
'47'

L58 96 158

159

L60
'.»;' 104 i:;:; 10 1 ;.9

L61 '.is 205 LOO

L62 99 48 ICO

103 8 1

5

1 1:1

10 1 \

L65 31 S '

166 LOO 82

1

1 is

1C7
50'

• 1
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uitge-
Euangelische De gezangen

Euang. Remon- Euang. Hersteld gezangen van de

zochte in de Neder- Vlaamsche of

gezan- strant- Luther- Luther-
Doopsge-

duitsche

Herv. ge-

Nederduit-

sohe Euange-
gen. sche. sche. sche.

zinde. meente van

Bentheim.

lische kerk

van Brussel.

168 101 447 85

109

170 51*

171 323 468 61

17.2 328 53
i 173 329

174 327

175 338 488 •

176
177 336 64

178 102 337 470
179 103 451 67

180 104 461 68 !

181 105 292 56* 127

182 106 97 289 148 128

183 107
'57'

129

184 130

185 121 126

186 108

187 109 284 58 131

188 110

189 111 314 293 152
'50'

133

190 134 |

191 112 101 294 158 135

1
192 113 154 60'

By verscheidene Doopsgezinde gemeenten ('Ameland, Medemblik

,

Noordzypc) worden de Euangelische gezangen gebruikt, terwijl men in

andere, waar de beide Remonstrantsehe bundels zijn ingevoerd, (Rotter-

dam, Sneek) zich van het grootste gedeelte dier liederen bedient. In

de Christelijke kerkgezangen van 185 i, ingevoerd te Haarlem, Gronin-

gen, Leeuwarden, Arnhem, Deventer, Alkmaar, den Helder, leverde

de bekwame K. Sybrandi (volgens zijne vriendelijke mededeelingen om-

trent het tegenwoordig kerkgezang by de Doopsgez.) nieuwe bewerkin-

gen van Euangelische gezangen, 2. 7. 17. 28. 29. 36. 39. 43. 62. 68.

70. 82. 66. 137. 182. terwijl hy nog andere, zeer van verre , navolgde.

Van onderscheiden gezangen van vreemden oorsprong in onzen Euange-

lischen gezangbundel worden er nog andere vertolkingen in de oudere

Prot. gezangboeken gevonden die men in latere heeft overgenomen

,
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waarop wy hier niet wijzen. De naauwkeurige lezer zal opmerken dat

de rammelaars der latere gezangboeken met veel zorg de verschillende

vertalingen met elkaar hebben vergeleken en er het beste uit genomen

hebben, even als /.y door menige verandering en bekorting, verschei-

den onzer _ _ ...nmcrkelijk hebb.n verbeterd.

Onder de nitzonderiugen versehijut: D. Molenaar, De E
. A . partijdig en gein

. Amst L861. in l v l7 zonder naam nitgegeven.)

4 Over het weuschelijke van eene herziening van psalmen en ge-

zoowel als over het noodzakelijke van organistenseholen zie men,

behalve hier en daar in kerkelijke bladen, H. J. Veldwijk, Een iroord

''nstïije wtmtyk in huisgezin en kerk,

Arnhem 18

Ie zucht om het kerkgezang te verheffen en te verbeteren, ge-

tuigen de vijftien vierstemmige koralen achter het Remonstrant-

zangboek van 1S-4S en het Rectteil supplementaire de cautiqn.es pour Ie

entte pnètie, recueillis et publiés par la rénmon des dcp"tés des église*

L854, waarvoor de melodiën, bvna alle

nieuwe, door verdienstelijke componisten ziju bewerkt. Men heeft daar-

e: boven al de 7
;
D op drie stemmen gezet. Dat het niet

ontbreekt aan begaafde toonkunsteuaars, die hunne talenten _

dienstbaar maken aan de bevordering van een waardig kerkgezang by

i. Hervormde gemeente, blijkt niet slechts uit het voortreffelijk

el in vele onzer heiligdommen, maar ook uit de verschillende

koraalboeken, die er voor kerk, huis en school zijn uitgegeven.

Men leze bl. 66 r. S synodi - l< B9 r. 8 v. o.

oordeel grip bl. 110 r. 6 v. o.

bl. 111 r. 1 wijzen voor wijze bl. 126 r. 8 hem mor het bl. 132

r. 6 bi . - B bl. 133 r. W niet door de uit-praak

KUT de uitspraak van niet bl. 1 ö7 r. ~ f. o. verijdelde '-.v>r

verijdelden bl. L89 r. 19 gedenkpenning _• Lenkteeken bl. 229 r. 2

eeuw bl. 23'J r. 3 /ijner voor zijne bl. 233 r. 6 W. ->.

oefening tgen bl. 27<> r. 8 r. o. die van Bilderdqk voor die

• 1711 bl. -J7i» r. 8 v. o. rerh

rieten bl. 282 r.
s opwekking

omwerking bl. 337 r. 1

\ o .", ,,r 6.
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